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§ 1 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan, med de föreslagna tilläggen. 

Förslag 
Ordförande Angelica Katsanidou (S) föreslår att följande ärenden läggs till 
dagordningen: 

• Extra ärende om yttrande över promemorian Upphävande av covid-
19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen (RS 2022/123). 

• Information om Covid-19-läget, av regiondirektör Ingeborg Eriksson. 
--- 
Följande skrivelse har inlämnats till regionstyrelsen: 

• Ta fram fler AT-platser nu, från Martin Kirchberg (SD) och Claus 
Zaar (SD). 

Skrivelsen anmäls och återkommer vid kommande möte för beslut. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen att godkänna 
föredragningslistan, med ordförandes tillägg. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Utifrån praxis i andra regioner där nämndinitiativ är vanligt förekommande, 
är vi förvånade över att det nämndinitiativ som vi lämnade in den 14 
december 2021 angående länets sjukhus, inte har adresserats såsom utlovat. 
Efter larm från medarbetare torde frågan vara synnerligen angelägen. Vi 
förväntar oss därför en snabb återkoppling.” 
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§ 2 

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Lennart Hellström (M) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 3 

Aktuellt läge covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Smittspridning 
Under vecka 4 hade Kalmar län över 7000 konstaterade fall av covid-19, 
vilket är det högsta antalet hittills under pandemin. Ungefär 30 patienter per 
dag var inlagda på sjukhus, varav ett mindre antal fick intensivvård. 

Provtagning 
De nationella provtagningsrekommendationerna har ändrats. Fokus är nu att 
provta inom vård- och omsorg, de som inte kan jobba hemifrån samt 
grundskole- och gymnasieelever. 

Vaccination 
Efter vecka 4 hade Region Kalmar vaccinerat cirka 508 000 doser. 55 
procent av länsinvånarna hade fått dos tre, vilket är över rikssnittet (44,3 
procent). 88,8 procent hade fått dos 1 i länet och 86,9 procent dos 2, båda 
resultaten är över rikssnittet. 
Regionen har ett pågående arbete med dropin-vaccination på samtliga 
hälsocentraler/infektionskliniken i länet, och särskilda insatser i samverkan 
med kommuner och länsstyrelsen planeras. 
Nationellt har intervallen mellan dos 2 och 3 sänkts till tre månader och det 
har meddelats att vaccination av barn 5–11 år inte är aktuellt i nuläget. Under 
vecka 11 kommer en nationell vaccinationsvecka genomföras. 
--- 

Föredragande 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
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§ 4 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Utfall av företagsstöd 2021 
Under 2021 beviljade Region Kalmar län 133 företagsstöd, sammanlagt 
uppgående till drygt 11,15 miljoner kronor. Flest stöd beviljades till företag i 
Kalmar kommun (35 procent), följt av Västerviks kommun (22 procent) och 
Emmaboda kommun (11 procent). Flest stöd beviljades till branscherna 
Tillverkning och Handel, följt av Besöksnäring, Konsulter och Data IT. 
Under 2022 finns sammanlagt 29,5 miljoner kronor tillgängliga för 
företagsstöd. Översyn av regionens företagsstöd pågår nu med anledning av 
bland annat utökning av klassningen som stödområden. 

Kalmar länstrafik - kundnöjdhet 2021 
Uppföljning av kundnöjdhet inom kollektivtrafiken i Kalmar län för 2021 
redovisas. Kundnöjdheten mäts genom tre mätningar: Kollbar för linjetrafik, 
Anbaro för sjuk- och färdtjänstresor samt Hanbaro för handläggning. 
Under 2021 minskade kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet i 
länet från 9 till 7 procent. Minskningen beror på ändrade resmönster under 
covid-19-pandemin. 
82 procent av de tillfrågade var nöjda med sin senaste resa med Kalmar 
länstrafik, vilket är det tredje bästa resultatet i landet (rikssnitt 76 procent). 
94 procent ansåg att kollektivtrafiken i länet är punktlig, vilket är det bästa 
resultatet i landet. Även för förarens bemötande, rent och snyggt ombord 
samt bekvämlighet får Kalmar länstrafik bland de bästa resultaten i landet.  
När det gäller serviceresor var 92 procent nöjda med Kalmar länstrafik, 
vilket är motsvarande som rikssnittet. 83 procent var nöjda med Kalmar 
länstrafiks handläggning av färdtjänst- och riksfärdtjänstresor (mätningen 
startade i juni månad). 

Förändrat resande med kollektivtrafiken under pandemin 
Resultat av enkät om förändringar i resandet med kollektivtrafik under 
pandemin redovisas. 29 procent svarade att de helt avstått från att resa med 
kollektivtrafiken, och 30 procent uppger att de reser som vanligt. 7 procent 
åker inte under rusningstid, 20 procent avstår icke-nödvändiga resor och 11 
procent åker som vanligt men håller extra avstånd. 
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57 procent säger att de åker personbil i större utsträckning än innan 
pandemin. 
--- 

Föredragande 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör 
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§ 5 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 

Nationell patientenkät – primärvård 2021 
Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella 
undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.  
Mätningen är uppdelad i sju dimensioner: Helhetsintryck, Emotionellt stöd, 
Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och 
koordinering, Information och kunskap samt Tillgänglighet. Region Kalmar 
läns resultat är över rikssnitt inom samtliga dimensioner, med bäst resultat 
inom Tillgänglighet, Respekt och bemötande och Helhetsintryck.  
I 2021 års undersökning ställdes även bland annat frågor kopplade till covid-
19-pandemin. 26,3 procent av de tillfrågade uppgav att det undvikit att söka 
vård på grund av pandemin. 26,6 procent angav att deras förväntningar att 
kunna få vård vid behov påverkats. 

Lärande och förnyelse 
Aktuellt redovisas från Region Kalmar läns arbete med Varje dag lite bättre 
– kraften hos många samt inom forskning och utveckling. 
Bland annat har patologen vid Diagnostiskt centrum beviljats anslag från 
Vinnova för projektet Swedish AI Precision Pathology (SwAIPP), för att 
utveckla och implementera AI-baserad diagnostik i bröstcancervården. 

Tillgänglighet till hälso- och sjukvården – december 2021 
85 procent av patienterna som kontaktade sin hälsocentral fick träffa 
medicinsk personal inom tre dagar, vilket är samma som rikssnittet. 
Motsvarande resultat för barn- och ungdomshälsan var 99 procent. 
73 procent fick tid till operation/behandling inom vårdgarantins 90 dagar, 
vilket ska jämföras med rikssnittet på 60 procent. Motsvarande siffror för 
första besök var 82 procent, jämfört med 72 procent för riket. Region Kalmar 
län har även ett av de bättre resultaten i landet för återbesök. 
När det gäller andelen patienter på akutmottagningarna som var 
färdigbehandlade inom fyra timmar var resultatet 84 procent vid 
Oskarshamns sjukhus, 75 procent vid Västerviks sjukhus och omkring 60 
procent i Kalmar. 
Omkring 77 procent av patienterna till barn– och ungdomspsykiatrin fick tid 
för första besök inom 30 dagar. Däremot fick bara 32 procent tid till 
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fördjupad utredning eller behandling inom samma tid. Inom vuxenpsykiatrin 
fick 97 procent tid till första besök inom 90 dagar, medan 92 procent fick tid 
till återbesök inom medicinskt måldatum. 
Användandet av 1177.se har ökat kraftigt under pandemin. I december 2021 
gjordes i Kalmar län drygt 411 000 besök på sidan, och knappt 432 000 
inloggningar gjordes i e-tjänsterna. 214 900 länsbor hade ett konto på 
1177.se, vilket är en ökning med 65 000 personer på två år. 
Den genomsnittliga väntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var 37 
minuter. Två procent av samtalen besvarades inom målet nio minuter. 
--- 

Föredragande 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör 
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§ 6 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om Region Kalmar läns systematiska 
arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren 
systematiskt undersöker, genomför och följer upp verksamheten, för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en tillfredsställande 
arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del 
i den dagliga verksamheten. 
Arbetsmiljöverket genomför nu en inspektion av regionens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Inspektionen inleddes på regionövergripande nivå i 
januari, och fortsätter nu med åtta stickprover på lokal nivå. Resultat 
återredovisas i mars 2022. 
--- 

Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
Vala Helgadottir Lindén, HR-strateg 
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§ 7 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om bokslutsrapport för verksamhetsåret 2021. Året 
har präglats starkt av covid-19, som inneburit både omställningar i 
verksamheten och påverkat Region Kalmar läns ekonomi. 
Region Kalmar län redovisar ett resultat på 787 miljoner kronor för 2021, 
vilket är 579 miljoner över budget och 428 miljoner kronor högre än 
resultatet för 2020. Det förbättrade resultatet kan främst kopplas till: 

• Förbättrade resultat i förvaltningarna. 

• Ökade riktade statsbidrag för vaccination, testning och smittspårning 
samt kö-förkortande åtgärder. 

• Positiv utveckling för avkastningen på regionens placerade 
pensionskapital.  

Resultatet innebär att Region Kalmar län uppnår det ekonomiska målet om 
två procents överskott i förhållande till de samlade intäkterna från skatt, 
utjämnings- och generella statsbidrag. Regionen klarar även det andra målet 
att samtliga investeringar ska finansieras med egna medel. 
Förvaltningarna redovisar ett sammanlagt resultat på totalt 345 miljoner 
kronor under budget. Justerat för extrakostnader och ersatta intäktsbortfall 
kopplade till pandemin uppgår avvikelsen till 139 miljoner kronor, vilket är 
174 miljoner kronor bättre än 2020. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
underskott uppgår till 183 miljoner, vilket är en förbättring från 2020. 
Kalmar länstrafik redovisar ett underskott på 23 miljoner, vilket i huvudsak 
består av intäktsbortfall på grund av pandemin som inte ersatts av staten. 
Kostnaderna för inhyrd personal ökade med 5,5 procent, till totalt 240 
miljoner kronor. I relation till regionens egna personalkostnader motsvarar 
inhyrd personal 6,1 procent, vilket är oförändrat från föregående år. 
--- 

Föredragande 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 8  Ärendenummer RS 2020/1264 

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
2020-2022 och 2021-2023 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet. 

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 11 januari 2022) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2020–2022 och 2021–2023. 
Tidplanen för följande uppdraget har justerats: 

• Uppdrag 21/02 Redovisa en överenskommelse om samverkan med 
Linköpings universitet. 
Redovisningen av uppdraget är flyttat från den 22 mars 2022 till den 
12 maj 2022.  

• Uppdrag 22/12 Under planperioden utreda förutsättningar för en 
samlokalisering av verksamhet i Överum tillsammans med Västerviks 
kommun. 
Uppdraget utgår eftersom det inte längre är aktuellt. 

--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 8 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 8 den 21 

januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2021. 
3. Uppdragslista daterad den 11 januari 2022. 
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§ 9  Ärendenummer RS 2020/1268 

Utredningsuppdrag 21/04 - Utreda möjligheten att 
etablera ett inkubatorssystem i länet 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 21/04 – Utreda 
möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet. 

Bakgrund 
Inkubatorernas innovationsprocesser är viktiga för att bygga hållbara 
kunskapsintensiva företag utifrån verifierade affärsmodeller. Ett av målen 
med den regionala utvecklingspolitiken är att skapa förutsättningar för ökad 
grad av innovationer och nyskapande i ekonomin, vilket är viktigt för 
företags och regioners konkurrenskraft. Att skapa goda möjligheter att 
utveckla nya företag i hela länet är en viktig grund till utredningsuppdraget. 
Genom att tillhandahålla gemensamma resurser som kopplar ihop det 
företagsfrämjande systemet på ett bättre sätt nyttjas tillgängliga resurser på 
regional nivå mer effektivt. 
Det föreslagna upplägget syftar till att ge hela länet tillgång till en 
kvalitetssäkrad och etablerad inkubatorsprocess, godkänd enligt Vinnovas 
kriterier, som erhåller stöd via det nationella inkubatorsprogrammet. För att 
säkerställa en regional spridning och möjligheten att dra nytta av regionala 
resurser oavsett kommunen krävs ett bredare och mer kvalitetssäkrat inflöde 
via en bred nyföretagarrådgivning. 
Förslaget innehåller, med hänvisning till ovan, även en förstärkning av 
arbetet med nuvarande nyföretagarrådgivning i länet, för att säkra ett ökat 
inflöde av företagsidéer. Genom att delfinansiera befintlig verksamhet via de 
noder som idag erbjuder rådgivning till nyföretagare, till exempel 
Nyföretagarcentrum och Atrinova stärks det gemensamma systemet i länet 
och en kunskapsuppbyggnad kan säkras för hela Kalmar län. 

Förslag till långsiktigt upplägg 
Förslaget innebär att en regional inkubatorsprocess utvecklas i två steg enligt 
nedan: 
Steg 1 
Region Kalmar län upphandlar, via modellen Prekvalificering, en regional 
inkubatorsprocess i tre år för att testa det regionala upplägget i samverkan 
med kommunerna med sikte på nästa steg. 
I dialog med berörda aktörer skapas också enskilda projekt för finansiering 
av ett mer strukturerat inflöde via kommunernas nyföretagarrådgivning. 
Projekten kan förslagsvis sökas av Atrinova, Nyföretagarcentrum eller andra 
aktörer som kommunerna hänvisar sin nyföretagarrådgivning till.  
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Steg 2 
Region Kalmar län undersöker vidare/bildar ett nytt bolag, förslagsvis 
tillsammans med Linnéuniversitetet och kommunerna, som tillhandahåller 
den regionala inkubatorsprocessen som arbetas upp i steg 1. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 12 den 19 januari 
2022. Nämnden föreslog regionstyrelsen att godkänna slutredovisning av 
uppdrag 21/04 – Utreda möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 9 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 21/04 – Utreda 
möjligheten att etablera ett inkubatorssystem i länet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Moderaterna och Kristdemokraterna föreslog redan 2018 att ett regionalt 
inkubatorsystem skulle tas fram och välkomnar därför att förslag på upplägg 
för ett sådant nu presenteras.  
För ett effektivt användande av resurserna och ökad grad av innovationer 
och nyskapande i ekonomin är det viktigt med en kvalificerad 
inkubatorprocess. Vi vill samtidigt understryka att om inkubatorprocessen 
ska bli en angelägenhet för hela länet så behöver den också upplevas som 
geografisk tillgänglig och omfamna befintliga näringslivsstrukturer i 
samtliga kommuner. Det innebär enligt vår mening att Region Kalmar län 
bör uppmuntra och stötta aktörer med uttalat syfte att på sikt kvalificera sin 
verksamhet utifrån Vinnovas kriterier. I fasen som beskrivs som Steg 1 är 
det av yttersta vikt att alla kommuner och berörda aktörer ges möjligheten att 
utvärdera projektet innan nästa steg tas.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 9 den 21 

januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 11 den 19 

januari 2022. 
3. Tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden daterad den 4 januari 

2022. 
4. Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/04 - Utreda möjligheten att 

etablera ett inkubatorssystem i länet. 
 
Protokollsutdrag till:  Regional utvecklingsdirektör 
  Basenhetschef företags- och projektsstöd 
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§ 10  Ärendenummer RS 2020/1269 

Utredningsuppdrag 21/05 - Utreda långsiktigt upplägg 
och finansiering av eHealth Arena 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/05 – 
Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena. 

Bakgrund 
Av Regionplanen 2021–2023 följer ett uppdrag att ”Utreda långsiktigt 
upplägg och finansiering av eHealth Arena”. 

Förslag på långsiktigt upplägg och finansiering 
En långsiktigt hållbar innovationsmiljö kräver samhandling från det 
offentliga näringslivet, akademin och det civila samhället. I förslaget 
beskrivs den helhetsstruktur, med olika funktioner och processer, som krävs 
för ett väl fungerande ekosystem för innovation. I strukturen finns parter och 
utförare och eHealth Arenas uppdrag föreslås vara koordinerande inom 
ramen för den strukturen. 
På sikt är det centralt att satsningen på arenan samägs av flera parter och att 
den basfinansiering som har beslutats i Regionplanen 2022–2024 växlas upp 
med andra lokala, regionala, nationella och internationella medel. Dialog ska 
föras med övriga parter om medfinansiering. 
Förslaget är att eHealth Arena utvecklas långsiktigt i två steg: 
Steg 1 

• Region Kalmar län tecknar överenskommelser med de parter och 
utförare som behövs för helhetens olika funktioner. 

• Den fysiska placeringen ska i första hand etableras på 
Linnéuniversitetet.  

• Region Kalmar län äger och leder processen inför steg 2. 
Steg 2 
Region Kalmar län bildar en lämplig formell struktur som äger eHealth 
Arena tillsammans med andra parter, till exempel Linnéuniversitetet, länets 
kommuner och relevanta bolag. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 11 den 19 januari 
2022. Nämnden föreslog regionstyrelsen att godkänna slutredovisningen av 
utredningsuppdrag 21/05 – Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av 
eHealth Arena. 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 10 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/05 – 
Utreda långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 10 den 21 

januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 11 den 19 

januari 2022. 
3. Tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden daterad den 4 januari 

2022. 
4. Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/05 - Utreda långsiktigt 

upplägg och finansiering av eHealth Arena. 
 
Protokollsutdrag till: Regional utvecklingsdirektör 
  Basenhetschef näringsliv och kultur 
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§ 11  Ärendenummer RS 2021/1141 

Yttrande över slutbetänkandet Börja med barnen! Följa 
upp hälsa och dela information för en god och nära 
vård (SOU 2021:78), Socialdepartementet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkandet 
Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära 
vård (SOU 2021:78). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet Börja 
med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. 
Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har 
haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård 
som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i 
hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en 
sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk 
ohälsa. Förslag kring stora delar av uppdraget presenterades i delbetänkandet 
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
SOU 2021:34. 
Slutbetänkandet redovisar hur en samlad uppföljning av barns och ungas 
hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det hälsofrämjande 
arbetet för barn och unga både på individuell och nationell nivå, dels av 
vårdens utformning och innehåll. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ser positivt på majoriteten av utredningens förslag och 
anser att omställningen till en sammanhållen god och nära vård för barn och 
unga konkretiseras. Det gemensamma arbetet inom Kalmar län på området 
har god hjälp av att utredningen pekar ut riktningen för detta arbete framåt. 
Region Kalmar län kan dock konstatera att utredningen till stora delar 
föreslår vidare utredningar. Det hade varit önskvärt med fler klara förslag för 
att påskynda en än mer konkret förflyttning. Med nuvarande lagstiftningar 
och tekniska begränsningar finns det svårigheter att dela information mellan 
olika huvudmän. Här hade Region Kalmar län gärna sett att utredningen 
kommit längre i utvecklingen av fler möjligheter kring 
informationsöverföring kopplat till barn och unga. 
Region Kalmar län vill lyfta behovet av nära samverkan mellan regioner och 
staten i uppföljningsfrågorna så att de nationella ansatser som behöver göras 
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tar hänsyn även till regionernas behov av data för uppföljning, styrning och 
verksamhetsutveckling. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 11 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkandet 
Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära 
vård (SOU 2021:78). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.” 

Överläggningar 
1. Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att 

regionstyrelsen ska göra följande tillägg till arbetsutskottets förslag 
till yttrande: 
”Utredningen påpekar att samverkan mellan elevhälsan och övrig 
hälso- och sjukvård brister. Det kan få konsekvenser för barn och 
unga som har behov av mer fördjupade insatser av fler 
vårdverksamheter, särskilt för elever som inte har ett tillräckligt 
socialt stöd i hemmet. Vi menar att utredningens uppfattning om 
behovet av en stärkt samverkan mellan huvudmännen inte är 
tillräcklig för att åtgärda bristerna. Vi anser också att utredningen 
avfärdar ett samlat huvudmannaskap för elevhälsan utan något 
fördjupande analysarbete som stödjer den slutsatsen.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Jimmy 
Loords (KD) och Malin Sjölanders (M) tilläggsförslag, och finner att det 
avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, och finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § § 11 den 21 

januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2021. 
3. Yttrande över slutbetänkandet Börja med barnen! Följa upp hälsa och 

dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78). 
4. Sammanfattning av slutbetänkandet Börja med barnen! Följa upp 

hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78). 
 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet 
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§ 12  Ärendenummer RS 2021/1134 

Yttrande över betänkandet Riksintressen i hälso- och 
sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat förslag som sitt yttrande över betänkandet 
Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har beretts möjlighet att yttra sig över Remiss av 
betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för 
hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). 

Sammanfattning av utredningsuppdrag 
Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i 
framtidens hälso- och sjukvård har haft i uppdrag att genom kartläggning 
och analys utreda hur pågående och planerade investeringsprojekt i sjukhus 
förhåller sig till den pågående utvecklingen av hälso- och sjukvården på 
nationell nivå. Syftet är att bidra till ökade förutsättningar för hälso- och 
sjukvårdens huvudmän och regeringen att fatta strategiska beslut om hälso- 
och sjukvården som svarar mot behoven ur ett nationellt perspektiv. 
Utredningen skulle även analysera samverkan och vid behov lämna förslag 
på kostnadseffektiv och ändamålsenlig samverkan för nationell utveckling. 
Syftet är att öka förutsättningarna för att de större sjukhusinvesteringar som 
genomförs regionalt bidrar till den nationella utvecklingen av hälso- och 
sjukvården och till ökad ändamålsenlighet och samhällsekonomisk 
effektivitet. Utredningen skulle vidare överväga om någon statlig aktör bör 
ha ett samordnande uppdrag och lämna förslag på hur ett sådant uppdrag kan 
utformas. 
Utredningens direktiv anger att utredningen ska kartlägga och analysera 
större sjukhusinvesteringar. Utredningens kartläggning och analys av 
investeringarna har lett fram till ett ställningstagande om att i den fortsatta 
analysen se sjukhus som en av flera vårdbyggnader. Därtill kommer att det i 
dag saknas en gemensam definition av sjukhus och olika typer av sjukhus. 
Begreppet akutsjukhus kan exempelvis ha olika betydelse såväl inom som 
mellan regioner. Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar 
även behoven av olika vårdbyggnader över tid. Reformer av typen god och 
nära vård samt en ökad koncentration av högspecialiserad vård är andra 
exempel på skeenden som påverkar och som bedöms påverka framtida 
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lokalbehov. Mot denna bakgrund menar utredningen att fokus behöver 
vidgas från sjukhusen till det vidare begreppet vårdbyggnader. En byggnad 
kräver teknik och utrustning som svarar mot verksamhetens behov för att det 
ska vara en vårdbyggnad. Tillsammans med den systemsyn som utredningen 
menar är nödvändig pekar detta på vikten av att analysera 
vårdinfrastrukturen som en helhet. Det vill säga den infrastruktur som utgörs 
av olika typer av vårdbyggnader tillsammans med teknik och utrustning. 
Utredningens bedömning är sammanfattningsvis att analysen måste riktas 
mot vårdinfrastrukturen i stort och hur enskilda investeringar i såväl olika 
typer av vårdbyggnader som teknik och olika val av tekniska lösningar 
bidrar till en sammanhållen vårdinfrastruktur. En nationellt sammanhållen 
vårdinfrastruktur är en förutsättning för ett effektivt hälso- och 
sjukvårdssystem som har förmåga att svara mot befolkningens behov och 
förväntningar, såväl under normala förhållanden som i krissituationer. 

Utredningens förslag 
Mot bakgrund av den redovisade problembilden lämnar utredningen fyra 
förslag som syftar till att säkerställa att nationella intressen beaktas i beslut 
om investeringar i vårdinfrastruktur. Förslagen behandlar ökad helhetssyn, 
ökad effektivitet genom gemensamma definitioner och standarder, 
systematisk erfarenhetsuppbyggnad, samt stärkt kunskapsuppbyggnad. 
Utredningen föreslår: 

• Stärkt statlig styrning genom definierade riksintressen på hälso- och 
sjukvårdsområdet som ska beaktas vid regionala och kommunala 
beslut som påverkar vårdinfrastruktur. 

• Reglering av interregional samverkan i utveckling av standarder på 
vårdbyggnadsområdet. 

• Systematisk erfarenhetsuppbyggnad och en sammanhållen 
fastighetsstruktur genom ett statligt ägt bolag för vårdfastigheter, 
eventuellt med regionalt delägande. 

• Ökat statligt stöd till forskning inom området vårdinfrastruktur. 

Sammanfattning av yttrande  
Region Kalmar län instämmer endast i vissa delar avseende utredningens 
slutsatser. Det interregionala samarbetet behöver utvecklas och 
standardiserade definitioner och modeller för planering och utveckling av 
vårdinfrastruktur kan förbättra processen avseende investeringar i 
vårdbyggnader. Region Kalmar län är dock tveksamma till om lagstiftningen 
kommer leda till önskvärda förbättringar. Detta uppnås snarare genom 
samverkan i etablerade forum och genom olika typer av stöd från statligt 
håll. Region Kalmar län avstyrker helt förslaget om stärkt statlig styrning 
genom definierade riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet. 
Utredningen utgår från ett nationellt perspektiv vad gäller fastigheter 
specifikt. Fastighetsfrågor kan dock inte ses isolerat från den lokala 
kontexten gällande vårdorganisation, geografi, regionalpolitisk inriktning på 
vården och så vidare. Region Kalmar län tillstyrker däremot förslaget att 
staten ska överta ansvaret för finansieringen av CVA och att anslagen ska 
gälla tills vidare. Det är dock viktigt att regionerna fortsatt är fria att 
finansiera forskning i inriktning som svarar mot regionernas egna behov. 
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---- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 12 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat förslag som sitt yttrande över betänkandet 
Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar 
vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Särskilt yttrande 
Samtliga ledamöter från KD lämnar följande särskilda yttrande: 
”Kristdemokraterna avstyrker utredningens förslag. 
Vi föreslår att staten ska överta ansvaret och finansieringen av den hälso- 
och sjukvård som regionerna har ansvar för. Förutom ett statligt huvudansvar 
måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och 
långsiktigt. Först då får vi en patientsäker och effektiv hälso- och sjukvård. 
Därför föreslår vi att en utredning ska tillsättas i syfte att förbereda och på 
lämpligt sätt genomföra denna förändring. Reformen ska beredas och 
genomföras i nära samverkan med företrädare för patienter, professionerna 
och akademin i syfte att åstadkomma en hälso- och sjukvård som ges bättre 
förutsättningar än idag att erbjuda en god och jämlik vård som bygger på 
behovsprincipen. 
Dagens sjukvårdsmodell leder till suboptimering. Sjukvårdsresurserna 
fördelas inom respektive region utifrån behoven i den egna regionen – inte 
utifrån behovet i befolkningen som helhet. Medborgarna får därmed ut 
mindre sjukvård för varje satsad skattekrona. Det finns exempelvis ingen 
eller mycket svag samordning mellan regionerna avseende stora 
investeringar i exempelvis nya sjukhus, trots att det ofta rör sig om 
investeringar i miljardklassen och trots att planering och dimensionering av 
den specialiserade sjukhusvården ofta påverkar omkringliggande regioner. 
På samma sätt saknas en samordnad planering av investeringar i kostsam 
medicinsk teknik såsom operationsrobotar, avancerad röntgenutrustning etc. 
Resultatet av detta är att kapaciteten totalt sett är feldimensionerad i 
förhållande till behoven, med stora kostnader som följd. 
Förslagen i den nu föreliggande utredningen ”Riksintressen i hälso- och 
sjukvården (SOU 2021:71)” berör vårdens investeringar och syftar till att 
säkerställa att nationella intressen beaktas i beslut om investeringar i 
vårdinfrastruktur, så som vårdbyggnader och digital infrastruktur. 
Kristdemokraterna anser att det finns både utmaningar och skäl för att 
samordna investeringar i vården, men avstyrker utredningens förslag att lösa 
denna problematik genom en lag om riksintressen inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. 
Kristdemokraterna anser att frågan om hälso- och sjukvårdens 
vårdinfrastruktur och lokalförsörjning ska hanteras som en del i den 
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övergripande utredning vi föreslår om en i grunden förändrad 
sjukvårdsorganisation.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 12 den 21 

januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2022. 
3. Yttrande över betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – 

stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71). 
4. Sammanfattning av betänkandet Riksintressen i hälso- och 

sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 
2021:71). 

 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet 
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§ 13  Ärendenummer RS 2021/1149 

Yttrande över betänkandet Vägen mot fossiloberoende 
jordbruk (SOU 2021:67) 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på betänkandet Vägen 
mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). 
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet. 

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 
mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). Utredningens uppdrag har 
varit att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett 
fossiloberoende jordbruk. Syftet har varit att ta fram förslag som bidrar till 
målet om en konkurrenskraftig livsmedelskedja och klimatmålen och som 
också förbättrar drivmedels- och livsmedelsberedskapen. 
Så kallade biologiska utsläpp ingår inte i utredningens uppdrag. Utredningen 
har vidare valt att fokusera på jordbruket. Fossiloberoende jordbruk 
definieras som ett jordbruk som i huvudsak drivs av förnybar energi och där 
insatsmedlen i huvudsak är producerade av förnybara råvaror eller 
återvunnet material. 
Förslagen innebär dels att satsningar görs för att öka konkurrenskraften och 
lönsamheten. Dels föreslår utredningen satsningar på omställning från fossila 
drivmedel till förnybara drivmedel. Utredningen lämnar sex förslag, samt ett 
antal rekommendationer, som tillsammans ska bidra till ett fossiloberoende 
jordbruk. 
Utredningens förslag: 

• Skatteavdrag: Ett skatteavdrag föreslås för att minska beskattningen 
för branschen. 

• Biopremie: En biopremie föreslås för de jord-, skogs-, och 
vattenbrukare som väljer att köra sina arbetsmaskiner på rena 
biodrivmedel. 

• Utfasning av dieselskatteåterbetalningen: Utredningen föreslår att 
dieselskatteåterbetalningen fasas ut till år 2030. 
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• Utökad klimatpremie: Klimatpremien för miljöfordon ska utökas till 
att omfatta även aktuella arbetsmaskiner i jordbruket som drivs med 
el eller andra förnybara alternativ. 

• Biogasutredningen: Utredningen föreslår att de förslag som 
presenterades i Biogasutredningen ska genomföras. 

• Nytt uppdrag till Jordbruksverket: Utredningen föreslår att 
Jordbruksverket i sin årliga uppföljning av livsmedelsstrategin även 
utvecklar nya indikatorer för bevakning av konkurrenskraft och 
lönsamhet. 

Utredningens rekommendationer: 

• Satsningar på forskning och utveckling av nya affärsmodeller. 

• Fortsatt rådgivning inom Greppa Näringen (Klimatkollen och 
Energikollen). 

• Fortsatt prioritering av jordbruket inom Klimatklivet. 

• Satsningar på forskning och utveckling av arbetsmaskiner inom 
jordbruket som drivs av förnybara bränslen. 

• Satsningar på forskning och utveckling av nya drivmedel som 
kommer från jordbruket. 

Sammanfattning av förslag till yttrande 
Av förslaget till yttrande framgår sammanfattningsvis följande: Det är viktigt 
att de åtgärder som vidtas är såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt 
hållbara. Region Kalmar län uppskattar därför ansatsen att föreslå ett system 
av lösningar för att nå utredningens syfte. 
Region Kalmar län är positiv till utredningens förslag om skatteväxling, 
biopremie för biodrivmedel, klimatpremie för arbetsmaskiner samt 
genomförande av biogasmarknadsutredningens förslag. Region Kalmar län 
är också positiv till utredningens rekommendationer. 
Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder och styrmedel för att 
stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Det är önskvärt med 
en bredare utredning om hållbarhet och klimat i ett helhetsperspektiv, 
inklusive så kallade biologiska utsläpp och kolinlagring. 
Region Kalmar län är positiva till utredningens förslag om mineralgödsel, 
men hade gärna sett att utredningen lagt mer långtgående förslag i denna del. 
Detsamma gäller sektorns energianvändning. 
Förslagen om skatteväxling och investeringsstöd bör genomföras i rask takt 
och som en balanserad enhet, så att åtgärder för ökad lönsamhet kombineras 
med tydliga styrmedel för minskad klimatpåverkan. 
För närvarande finns viss osäkerhet kring EU:s syn på bioenergi. Förslagen 
om skatteavdrag och biopremie måste också rymmas inom EU:s 
statsstödsregelverk, vilket är ytterligare en osäkerhet när det gäller 
möjligheterna till genomförande samt tidplanen för detta. 
--- 
Yttrandet utgår från det regionala utvecklingsuppdraget och den regionala 
utvecklingsstrategin med underliggande dokument, i första hand länets 
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smarta specialiseringsstrategi, livsmedelsstrategi, energi- och klimatmål samt 
handlingsprogram för en fossilbränslefri region.  
--- 
Ärendet behandlade av regionala utvecklingsnämnden § 14 den 19 januari 
2022. Nämnden föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt 
svar på betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 13 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på betänkandet 
Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67). 
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet.” 

Överläggningar 
1. Karin Helmersson (C) och Peter Wretlund (S) föreslår att 

regionstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD), Anders Andersson (KD) och Malin Sjölander 

(M) föreslår att regionstyrelsen ska besluta att yttrandet kompletteras 
med att regionen anser att omställningen av det svenska jordbruket 
till fossilfritt ska gå i takt med övriga EU. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD), Anders Anderssons (KD) och Malin Sjölanders (M) 
tilläggsförslag. Hon finner att det avslås. 
Omröstning begärs, och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå förslaget röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att bifalla förslaget röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avstår 

Malin Sjölander (M)  Nej  

Karin Helmersson (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   

Lennart Hellström (M)  Nej  

Jimmy Loord (KD)  Nej  

Anders Andersson (KD)  Nej  

Martin Kirchberg (SD)  Nej  

24Comfact Signature Referensnummer: 1287413



Region Kalmar län 
Datum 
2022-02-02 

 
 

 

 

Petra Gustafsson (SD)  Nej  

Linda Fleetwood (V) Ja   

Angelica Katsanidou (S), 
ordförande 

Ja   

Resultat 9 6 0 

Regionstyrelsen avslår Martin Kirchbergs (SD), Anders Anderssons (KD) 
och Malin Sjölanders (M) tilläggsförslag med resultatet 9 ja och 6 nej. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag i de delar där inget annat förslag finns, och finner att så är fallet. 

Reservationer 

Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Protokollsanteckningar 

Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi är positiva till utredningens förslag och ställer oss bakom yttrandena och 
målet om att ställa om till ett fossilfritt jordbruk långsiktigt. 
Samtidigt är vi oroliga för att utredningen, inte i tillräcklig grad, tar höjd för 
omställningstaktens konsekvenser kortsiktigt. 
Jordbrukslandskapet i landet, likväl som i Kalmar län har väldigt varierande 
förutsättningar. 
En allt för snabb omställning med kraftig reduktionsplikt och mer förnybar 
inblandning ser vi redan nu drabbar de gröna näringarna hårt, i synnerhet i 
skogsbygder där avstånden är längre per producerad enhet, och därmed är 
kostnaden för diesel ofta högre än i slättbygd. 
Utredningens förslag om slopad dieselskatteåterbäring i kombination med 
utökad reduktionsplikt riskerar att slå hårt mot i synnerhet skogsbygdens 
jordbruk, men också mot skogsbruket eftersom aktiebolagen inte innefattas 
av jordbruksavdraget. 
Vi hade exempelvis gärna sett att utredningen ännu tydligare kommit med 
förslag om hur investeringstakten i inhemsk produktion av biodrivmedel, 
som går att använda i dagens förbränningsmotorer, snabbare kan utökas. För 
precis som utredningen fastslår blir vi som nation inte mindre sårbar av att 
tvingas importera förnybara bränslen. Vi är inte heller betjänta av att mindre 
företag med liten omsättning tvingas lägga ner på grund av höga 
drivmedelskostnader. Lönsamheten är grunden för att jordbruksföretagen ska 
mäkta investera i förnybara investeringar, därför är det viktigt att 
omställningsresans takt inte urholkar densamma.” 
--- 
Samtliga ledamöter från SD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Sverigedemokraterna delar uppfattningen att en omställning till fossilfritt 
jordbruk på sikt är nödvändigt, men anser att takten i omställningen ska följa 
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vad som görs på EU-nivå, då det annars riskerar att slå undan benen för det 
svenska lantbruket. 
Som exempel kan nämnas EU:s reduktionsplikt för diesel. I övriga EU ska 
en inblandning på 14 procent ha uppnåtts till senast 2030. I Sverige har vi 
kravet 30,5% för diesel redan idag, och den ska, om regeringen får hållas, 
öka till hela 66% till 2030, det år då resten av EU ska ha nått upp till 14%. 
Denna ideologiskt motiverade strävan hos regeringen att "vilja gå före" 
drabbar svenska företagare hårt i form av sänkt konkurrenskraft jämfört med 
övriga Europa och världen. Det riskerar att leda till nedlagda svenska 
lantbruk och mer import av livsmedel som producerats med lägre krav. 
Omställningen riskerar därför att få rakt motsatt effekt mot vad som 
eftersträvas.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 13 den 21 

januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 14 den 19 

januari 2022. 
3. Tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden daterad den 5 januari 

2022. 
4. Yttrande över betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk 

(SOU 2021:67). 
5. Sammanfattning av betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk 

(SOU 2021:67). 
 
Protokollsutdrag till: Näringsdepartementet 
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§ 14  Ärendenummer RS 2021/1187 

Yttrande över Återstartsutredningens betänkande Från 
kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på betänkandet Från 
kris till kraft – återstart för kulturen. 
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Från kris 
till kraft – återstart för kulturen. 
I betänkandet föreslås insatser som ur ett brett perspektiv stärker 
förutsättningarna för kulturens återstart och utveckling under och efter 
covid-19-pandemin. Vidare ges förslag ur ett större 
kulturutredningsperspektiv gällande hur den kulturpolitiska inriktningen kan 
utvecklas som på längre sikt möjliggör ett starkt, hållbart och oberoende 
kulturliv i alla delar av Sverige. 

Sammanfattning av yttrandet 
Av betänkandet framgår förslag på statligt finansierade återstartsinsatser som 
Region Kalmar län instämmer med som möjliggör att kulturen, och framför 
allt kulturskaparna återhämtar sig efter pandemin. 
Vidare framgår också förslag på hur kulturens förutsättningar långsiktigt kan 
förstärkas. Region Kalmar län ställer sig överlag positiv till utredningen 
förslag men tydliggör i yttrandet vikten av att den statliga uppräkningen av 
anslagen bör inkludera pris- och löneomräkning för att undvika en successiv 
urholkning av kulturverksamheter med offentlig finansiering. 
Region Kalmar län framför i yttrandet även vikten av att 
kultursamverkansmodellens grundläggande principer om flernivåstyre 
upprätthålls och utvecklas. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 17 den 19 januari 
2022. Nämnden föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt 
svar på betänkandet Från kris till kraft – återstart för kulturen. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 14 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på betänkandet Från 
kris till kraft – återstart för kulturen. 
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet.” 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 14 den 21 

januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 17 den 19 

januari 2022. 
3. Tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden daterad den 4 januari 

2022. 
4. Yttrande över utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen 

(SOU 2021:77). 
5. Remiss – Från kris till kraft Återstart för kulturen (SOU 2021:77). 

 
Protokollsutdrag till: Kulturdepartementet 
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§ 15  Ärendenummer RS 2021/1152 

Yttrande över Länstransportplan för Blekinge 2022-
2033 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Länstransportplan 
för Blekinge 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Blekinge getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till Länstransportplan för Blekinge 2022–2033. 

Yttrande 
Genom Region Blekinges och Region Kalmar läns samverkan inom 
Regionsamverkan Sydsverige finns ett gemensamt intresse av att 
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske 
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan de sydsvenska 
tillväxtmotorerna. Region Kalmar län bedömer att föreslagen 
länstransportplan för Blekinge innehåller flera positioneringar och satsningar 
som gynnar södra och i synnerhet sydöstra Sverige. I såväl föreslagen 
länstransportplan som i förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 
2022–2033 finns satsningar på Blekinge kustbana och Sydostlänken, som 
sammantaget innebär ett robustare regionalt järnvägsnät som gynnar hela 
södra Sverige. 
Vad gäller Kust- till kustbanan tydliggörs betydelsen av dubbelspår mellan 
Alvesta och Växjö för att öka kapaciteten samt en ombyggnad av Emmaboda 
station för bättre resandeutbyte. I Region Kalmar läns förslag till regional 
transportplan för 2022–2033 återfinns en betydande samfinansiering för att 
få till stånd stationsombyggnaden på Emmaboda station. Region Kalmar län 
gör prioriteringen både för att förbättra resandeutbytet och för att minska 
restiderna mellan residensstäderna Karlskrona, Växjö och Kalmar, samt för 
att möjliggöra för längre tåg att kunna stanna i Emmaboda. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 13 den 19 januari 
2022 och av kollektivtrafiknämnden § 17 den 20 januari 2022. Respektive 
nämnd föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt svar på 
Länstransportplan för Blekinge 2022–2033. 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 15 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Länstransportplan 
för Blekinge 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 15 den 21 

januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 13 den 19 

januari 2022. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 17 den 20 januari 

2022. 
4. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022. 
5. Förslag till Länstransportplan för Blekinge 2022–2033. 

 
Protokollsutdrag till: Region Blekinge 
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§ 16  Ärendenummer RS 2021/1161 

Yttrande över Framtagande av förslag till länsplan för 
regional transportinfrastruktur för Gotlands län 2022-
2033 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till Gotlands 
länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Gotland. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Gotland getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till Gotlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033. 
Remissversionen av Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2022–2033 presenteras digitalt via följande länk: 
https://www.gotland.se/112390 

Yttrande 
Region Kalmar län ser positivt på att Region Gotland har ett tydligt 
storregionalt perspektiv i föreslagen länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033. Satsningar som Region Kalmar län ser 
särskilt positivt på är förslaget om att bygga en gång- och cykeltunnel till 
färjeleden för dem som kommer till fots eller med cykel till Gotland, 
exempelvis från Oskarshamn eller Västervik. Vidare ställer sig Region 
Kalmar län positiv till Region Gotlands arbete med att peka ut en 
reservhamn för att öka robustheten i transporterna till och från Gotland, detta 
i händelse av exempelvis en olycka i Visby hamn. 
Region Kalmar län noterar även att Region Gotland lyfter fram betydelsen 
av förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på Riksväg 37/47 i Kalmar 
län, för transporter till och från Gotland. I föreslagen Regional transportplan 
för Kalmar län 2022–2033, som är ute på remiss till och med den 31 
december i år, föreslås just denna satsning. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 15 den 19 januari 
2022 och av kollektivtrafiknämnden § 18 den 20 januari 2022. Respektive 
nämnd föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt svar på 
förslag till Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. 
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 16 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till 
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Region Gotland.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 16 

den 21 januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 15 den 19 

januari 2022. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 18 den 20 januari 

2022. 
4. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Region Gotland 
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§ 17  Ärendenummer RS 2021/1184 

Yttrande över Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 för Östergötland län 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Region 
Östergötlands förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur. 
Yttrandet överlämnas till Region Östergötland. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Region Östergötland getts möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur. 

Yttrande 
Region Kalmar län bedömer att det i föreslagen länsplan finns ett väl 
genomarbetat storregionalt perspektiv som tydliggör exempelvis funktionella 
transportstråk, inte bara i Östergötland utan även över länsgränserna. 
Därmed tydliggörs det nationella stråket mellan Eskilstuna och Västervik 
med riksväg 55/56 och E22, det mellanregionala stråket mellan Linköping 
och Vimmerby bestående av riksväg 23/34 och Stångådalsbanan, samt det 
mellanregionala stråket mellan Linköping och Västervik med riksväg 35 och 
Tjustbanan. 
Av planförslaget framgår att en fortsatt etappvis utbyggnad av riksväg 35 till 
en mötesfri väg mellan Linköping och Åtvidaberg prioriteras. Region 
Kalmar län ser positivt på denna prioritering eftersom sträckan är särskilt 
betydelsefull för godstransporter över länsgräns. Region Kalmar län delar 
Region Östergötlands bild av att nödvändiga satsningar på Stångådals- och 
Tjustbanan krävs av staten, inte minst i form av underhåll och 
reinvesteringar, för att öka driftsäkerheten på banorna. Region Kalmar län 
vill även påminna om betydelsen av att tillsammans med Region 
Östergötland få till stånd överenskommelser om samtida utbyggnad av de 
regionala vägarna 23/34 och 35 mellan Vimmerby och Kisa respektive 
Åtvidaberg och Överum. Satsningar som enligt Region Kalmar län är 
nödvändiga för att de mellanregionala vägstråken ska bli funktionella i sin 
helhet. 
I förslaget till länsplan i Östergötland har Region Östergötland exempelvis 
ett stort fokus på genomsnittliga trafikflöden per dygn och arbetspendling för 
att motivera brister och nödvändiga satsningar. Även om Region Kalmar län 
ser riktigheten och rimligheten i detta, så ger det ofta inte hela bilden av hur 
infrastrukturen nyttjas över årstiderna. 
Som Sveriges största besökslän efter de tre storstadsregionerna i gästnätter 
räknat, och med en hög andel sommarhus/ ”second homes”, är 
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säsongsvariationerna i person- och därtill nödvändiga godstransporter till och 
från Kalmar län stora. Region Kalmar län ser gärna att Region Östergötland 
belyser dessa säsongsvariationer i trafikflöden i länsplanen. Region Kalmar 
län och Region Östergötland har dessutom tecknat ett samverkansavtal som 
syftar till att stärka och utveckla sambandet mellan norra Kalmar län och 
Östergötland i syfte att bli Sveriges mest familjevänliga besöksregion. 
Kärnan i arbetet är Astrid Lindgrens värd, Kolmården samt Lalandia. 
--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 16 den 19 januari 
2022 och av kollektivtrafiknämnden § 18 den 20 januari 2022. Respektive 
nämnd föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt svar på 
Region Östergötlands förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 17 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Region 
Östergötlands förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur. 
Yttrandet överlämnas till Region Östergötland.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 17 

den 21 januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 16 den 19 

januari 2022. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 18 den 20 januari 

2022. 
4. Tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2022. 
5. Förslag på Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 

för Östergötland län. 
 
Protokollsutdrag till: Region Östergötland 
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§ 18  Ärendenummer RS 2021/1233 

Yttrande över rapporten Trafikverkets Förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Trafikverkets 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Trafikverket. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från M och KD samt SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för respektive egna förslag. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Trafikverket getts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på remissversion av Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033 (nationell plan). 

Sammanfattning av Region Kalmar läns synpunkter 
1. Beslutade åtgärder i gällande nationell plan för 2018–2029 måste 

genomföras. I Kalmar län avser det förbifart Bergkvara och 
mötesseparering Gladhammar-Verkebäck på E22. 

2. De nya stambanorna behöver byggas så snart som möjligt, och det 
tillsammans med investeringar i de direktanslutande regionala 
banorna: Stångådals-, Tjust- och Kust till Kustbanan. 

3. En alternativ finansiering bör prövas för utbyggnaden av nya 
stambanor för att möjliggöra en utveckling i det övriga 
transportsystemet. 

4. Föreslagen nationell plan innebär att Region Kalmar läns ambitioner 
att utveckla och förbättra den regionala och lokala tågtrafiken i en 
sydsvensk kontext inte kan realiseras. 

5. Föreslag till nationell plan innebär inte att några steg tas för att kunna 
förstora arbetsmarknadsregionerna i Kalmar län, utan tvärtom, inga 
namngivna investeringar föreslås i Kalmar län eller dess närhet. 

6. Region Kalmar län och Nybro kommun är i betydande grad redo att 
sam- och medfinansiera objekt i det nationella väg- och 
järnvägsnätet. Det avser i synnerhet stationsombyggnad på 
Emmaboda station på Kust till kustbanan samt väg 25, Nybro, 
trafikplats Glasporten. 
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7. E22 fyller den funktion som en kustjärnväg hade fyllt om den hade 
funnits, varför de sista flaskhalsarna, genomfart Mönsterås och 
sträckan genom Verkebäck, snarast behöver åtgärdas. 

8. För att skapa en grundläggande tillgänglighet av god kvalitet i hela 
Kalmar län behöver de objekt som Trafikverket själva har övervägt 
om det hade funnits mer utvecklingsmedel namnges som 
investeringsobjekt. Det avser inte minst E22 genom Mönsterås och 
väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten. 

9. Region Kalmar län ser med tillfredsställelse på att Stångådals- och 
Tjustbanan har namngivits som en reinvestering överstigandes 300 
mkr, detta för införandet av signalsystemet ERTMS. 

10. Stångådals- och Tjustbanan föreslås som utpekade brister för fortsatt 
utredning, vilket Region Kalmar län välkomnar. Region Kalmar län 
står även beredd att i betydande grad samfinansiera nödvändiga 
investeringar på dessa banor genom egna medel. 

11. Medelstilldelningen till de regionala planerna är otillräcklig för att en 
acceptabel standard ska kunna hållas på det regionala och enskilda 
vägnätet och för att åstadkomma nödvändiga satsningar på 
cykelvägar och kollektivtrafik. 

12. Betydande belopp avsätts av Trafikverket för samfinansiering av de 
regionala planerna avseende trafiksäkerhets- och cykelåtgärder. 
Medel som Region Kalmar län med fördel ser kan användas för att 
höja de ekonomiska ramarna för de regionala planerna istället. 

13. En fortsatt satsning på stadsmiljöavtal ses positivt på av Region 
Kalmar län även om Trafikverket, precis som regeringen skriver, 
behöver se till att medlen fördelas mer jämnt över landet. 

14. Region Kalmar län ser positivt på ett fortsatt fokus på miljö- och 
trimningsåtgärder eftersom det ger snabba och effektiva åtgärder, 
exempelvis korsningsåtgärden mellan Rv 34 och E22 i Ålem. 

--- 
Ärendet har behandlats av regionala utvecklingsnämnden § 18 den 19 januari 
2022 och av kollektivtrafiknämnden § 16 den 20 januari 2022. Respektive 
nämnd föreslog regionstyrelsen att anta redovisat yttrande som sitt svar på 
Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 18 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Trafikverkets 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 
Yttrandet överlämnas till Trafikverket.” 

Överläggningar 
1. Karin Helmersson (C), Peter Wretlund (S) och Linda Fleetwood (V) 

föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
2. Anders Andersson (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår att 

regionstyrelsen ska besluta följande: 
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”Presidiet ges i uppdrag att omformulera yttrandet så att det tydligt 
framgår att Region Kalmar län anser att nya spår för höghastighetståg 
mellan storstadsregionerna/nya stambanor skall nedprioriteras till 
förmån för satsningar på befintliga vägar och järnvägar – och i 
synnerhet de satsningar i Kalmar län som i övrigt framförs i förslaget 
till yttrande.” 

3. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska besluta 
följande: 
”att regionen i sitt yttrande till Trafikverket även inkluderar att 
ekonomiska medel bör omfördelas genom att projektet med 
höghastighetstågen bordläggs och resurserna istället läggs på det 
befintliga väg- och tågnätet.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Anders 
Anderssons (KD) och Malin Sjölanders (M) förslag, och finner att det avslås. 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 

- Ledamot som röstar för att avslå förslaget röstar ja. 
- Ledamot som röstar för att bifall förslaget röstar nej. 

Omröstningen får följande resultat: 
Ledamot Ja Nej Avslår 

Malin Sjölander (M)  Nej  

Karin Helmersson (C) Ja   

Johanna Wyckman (L) Ja   

Yvonne Hagberg (C) Ja   

Peter Wretlund (S) Ja   

Mattias Adolfson (S) Ja   

Peter Högberg (S) Ja   

Christel Alvarsson (C) Ja   

Lennart Hellström (M)  Nej  

Jimmy Loord (KD)  Nej  

Anders Andersson (KD)  Nej  

Martin Kirchberg (SD)   Avstår 

Petra Gustafsson (SD)   Avstår 

Linda Fleetwood (V) Ja   

Angelica Katsanidou (S), 
ordförande 

Ja   

Resultat 9 4 2 

Regionstyrelsen avslår förslaget med resultatet 9 ja, 4 nej och 2 som avstår. 
--- 
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Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) förslag, och finner att det avslås. 
--- 
Ordförande frågar slutligen om regionstyrelsen beslutar enligt Karin 
Helmerssons (C), Peter Wretlunds (S) och Linda Fleetwoods (V) förslag, och 
finner så är fallet. 

Reservationer 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 18 den 21 

januari 2022. 
2. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 18 den 19 

januari 2022. 
3. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 16 den 20 januari 

2022. 
4. Yttrande över Trafikverkets Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. 
5. Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033. 
 
Protokollsutdrag till: Trafikverket 
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§ 19  Ärendenummer RS 2022/3 

Verksamhetsplaner 2022 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan för förvaltningarna inom 
regionstyrelsens ansvarsområde samt noterar redovisningarna av 
verksamhetsplanerna för regional utvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden till protokollet. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Verksamhetsplaner för respektive förvaltning inom regionstyrelsen 
ansvarsområde har upprättats och redovisats enligt följande den 18 
respektive 21 januari: 

• Folktandvården 
• Primärvårdsförvaltningen 
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
• Psykiatriförvaltningen 
• IT-förvaltningen 
• Regionservice 
• Regionstaben 

 
Verksamhetsplaner för respektive nämnd har upprättats och redovisats enligt 
följande: 

• Regionala utvecklingsnämnden 
• Kollektivtrafiknämnden 

Även verksamhetsplan för hållbarhet har upprättats och redovisats. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 19 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan för förvaltningarna inom 
regionstyrelsens ansvarsområde samt noterar redovisningarna av 
verksamhetsplanerna för regional utvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden till protokollet.” 
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Överläggningar 
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande 

tillägg till arbetsutskottets förslag: 
”att verksamhetsplanerna för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
primärvården kompletteras med dels ett uppdrag att omgående inrätta 
AT-platser för de nio läkare som nu saknar sådana och dels att dessa 
läkare kompenseras ekonomiskt med stipendier.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att det avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Mattias 
Adolfsons (S) förslag. Hon finner att så är fallet. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Under Regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 redovisade 
M&KD-Alliansen ett stort antal yrkanden som hade givit oss möjlighet att 
nu behandla varje verksamhetsplan med annan inriktning och ökad tydlighet 
på flera områden. 
Vi har respekt för majoritetsbesluten som fullmäktige fastställde och väljer 
därför inte att upprepa våra förslag nu. Däremot kommer vi att återkomma 
med yrkanden under året liksom vid höstens budgetprocess.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 19 

den 21 januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2022. 
3. Verksamhetsplaner för förvaltningarna och nämnderna samt 

hållbarhet. 
 
Protokollsutdrag till: Ekonomidirektör 

Förvaltningschefer, regionstyrelsens 
arbetsområden 
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§ 20  Ärendenummer RS 2021/1342 

Yttrande över Förslag till förordning om ändring i 
smittskyddsförordningen, Anmälningsplikt för 
rotavirusinfektion 

Beslut 
Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till förordning om ändring i 
smittskyddsförordningen, Anmälningsplikt för rotavirusinfektion. 
Socialdepartementet underrättas om beslutet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över 
Folkhälsomyndigheten bedömer att förslag till förordning om ändring i 
smittskyddsförordningen, rörande anmälningsplikt för rotavirusinfektion. 
Utbredningen av rotavirusinfektioner i Sverige är angeläget att följa nu när 
ett vaccinationsprogram mot sjukdomen har införts. Laboratoriebekräftade 
fall är genom sin höga grad av specificitet något som skulle vara värdefullt 
för uppföljningen av vaccinationsprogrammet. En anmälningsplikt skulle 
medföra att sådana fall rapporterades löpande och i realtid, vilket skulle ge 
Folkhälsomyndigheten goda möjligheter att följa vaccinationsprogrammets 
effekter nationellt och regionalt. En anmälningsplikt skulle också möjliggöra 
löpande sjukdomsövervakning och fördjupande registerstudier, samt bidra 
till en ökad förståelse för sjukdomens epidemiologi. Med denna information 
som underlag kan riktade åtgärder utformas för att minska risken för 
sjukdom och spridning av rotavirus och därigenom skydda befolkningen. 
Om en anmälningsplikt införs avser Folkhälsomyndigheten att begränsa den 
till läkare vid mikrobiologiskt laboratorium och den som är ansvarig för ett 
sådant laboratorium. 
Den information som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna skulle 
få från laboratorieanmälningarna är tillräcklig för att uppnå de mål och 
syften som beskrivits ovan. 
Vid införandet av en anmälningsplikt skulle Folkhälsomyndigheten behöva 
utveckla och testa ett anmälningsformulär för rotavirus inom SmiNet. 
Formuläret skulle i stor utsträckning kunna baseras på formulären för andra 
anmälningspliktiga sjukdomar och det nödvändiga arbetet skulle därmed 
sannolikt kunna bli begränsat. Kostnaden vore en engångsutgift och skulle 
delas mellan Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna. 
En anmälningsplikt skulle inte medföra några obligatoriska 
kostnadsökningar för övervakning eller analys av anmälda fall, för varken 
Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkarna. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Region Kalmar län ställer sig 
bakom förslagen i förordningen. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 20 den 21 januari 2021 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till förordning om ändring i 
smittskyddsförordningen, Anmälningsplikt för rotavirusinfektion. 
Socialdepartementet underrättas om beslutet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 20 

den 21 januari 2021. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2021. 
3. Förslag till förordning om ändring i smittskyddsförordningen, 

Socialdepartementet. 
4. Konsekvensutredning, Anmälningsplikt för rotavirus 

 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet 
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§ 21  Ärendenummer RS 2021/1345 

Yttrande över promemorian Rena och höginblandade 
biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på promemorian Rena 
och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten. 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

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 promemorian Rena 
och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten. 
Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och 
energiskatt under 2022, i enlighet med ett statsstödsgodkännande från 
Europeiska kommissionen. Det är i dagsläget oklart om ytterligare 
förlängningar av statsstödsgodkännandet kommer att kunna medges. I 
promemorian föreslås därför att befrielsen från energiskatt och 
koldioxidskatt för flytande rena och höginblandade biodrivmedel ska slopas. 
Sådana drivmedel ska i stället omfattas av reduktionsplikten, dvs. en 
skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från drivmedel i ett 
livscykelperspektiv. 

Sammanfattning av yttrandet 
Det nya förslaget till energiskattedirektiv, med ett gemensamt regelverk för 
energi- och miljöfrågor inom EU, är viktigt och det är bra att beskattningen 
föreslås utgå från bränslenas energiinnehåll och miljöprestanda. Det gör 
bland annat att biodrivmedel tillverkade av avfall och restprodukter får en 
lägre skatt än biodrivmedel från livsmedels- och fodergrödor. För Region 
Kalmar län skulle en utebliven förlängning av stadsstödsgodkännande för 
rena och höginblandade biodrivmedel innebära stora kostnadsökningar både 
för regionen och för alla kommuner inom regionen som använder 
upphandlade tjänster via Region Kalmar län. 
Region Kalmar län ser att miljönyttan i det stora perspektivet är större än att 
exkludera rena och höginblandade biodrivmedel i reduktionsplikten. 
Region Kalmar län är däremot mindre positiva till de kostnadsökningar som 
införandet enligt promemorian kommer kunna medföra, i synnerhet för 
kollektivtrafiken. 
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 21 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på promemorian 
Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i reduktionsplikten. 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.” 

Överläggningar 
1. Johanna Wyckman (L) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska göra följande 

tillägg till arbetsutskottets förslag: 
”att yttrandet kompletteras med att regionen anser att den svenska 
reduktionsplikten ska anpassas till EU-nivå.” 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin 
Kirchbergs (SD) förslag, och finner att det avslås. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt Johanna 
Wyckmans (L) förslag, och finner att så är fallet. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 21 den 21 

januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022. 
3. Yttrande över promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel 

inkluderas i reduktionsplikten. 
4. Promemorian Rena och höginblandade biodrivmedel inkluderas i 

reduktionsplikten. 
 
Protokollsutdrag till: Infrastrukturdepartementet 
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§ 22  Ärendenummer RS 2022/18 

Ersättning för vaccination mot covid-19 under 2022 

Beslut 
Kommuner inom Kalmar län och externa aktörer som på uppdrag av Region 
Kalmar län utför vaccination mot covid-19 ersätts med ett schablonbelopp 
om 200 kr per given dos vaccin. 
Ersättning för vaccination mot covid-19 regleras i hälsovalsuppdraget från 
och med 2022, varför vårdgivare inom Hälsoval Kalmar län inte omfattas av 
beslutet. 
Beslutet gäller hela år 2022. 

Bakgrund 
Staten och SKR har träffat överenskommelse om genomförande av 
vaccination mot covid-19 för 2022. Folkhälsomyndigheten bedömer att det 
fortsatt finns betydande risk för klusterutbrott i grupper som är ovaccinerade 
eller har låg vaccinationstäckning. Vid hög spridning i samhället ökar också 
risken för genombrottsinfektioner. Arbetet med att skyndsamt säkerställa 
hög och jämnt fördelad vaccinationstäckning utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer behöver därför fortgå, och vikten av att nå ovaccinerade 
personer betonas. 
Som tidigare gäller att regionerna har i uppdrag att ansvara för dessa 
vaccinationer, och att regionerna ersätts med 275 kr per given dos. Under 
2022 ersätts regionerna dessutom med 50 kr per given första och andra dos 
till den del av befolkningen som är 18 år eller äldre. De insatser som 
kommer krävas för att nå ut till ovaccinerade personer väntas till största del 
hanteras av regionen. 
Vaccination utförs av regionen, kommunerna och privata vårdgivare inom 
Hälsoval Kalmar län. Andra externa aktörer kan anlitas vid behov. Regionen 
tillhandahåller vaccin, sprutor och kanyler, och står även för distribution av 
detta. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 22 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Kommuner inom Kalmar län och externa aktörer som på uppdrag av 
Region Kalmar län utför vaccination mot covid-19 ersätts med ett 
schablonbelopp om 200 kr per given dos vaccin. 
Ersättning för vaccination mot covid-19 regleras i hälsovalsuppdraget från 
och med 2022, varför vårdgivare inom Hälsoval Kalmar län inte omfattas av 
beslutet. 
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Beslutet gäller hela år 2022.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 22 den 21 

januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Planeringsdirektör 
  Läkemedelschef 
  Ekonomidirektör 
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§ 23  Ärendenummer RS 2020/571 

Komplettering av Region Kalmar läns 
delegationsordning gällande rätt att undertecka 
delgivningskvitton 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer redovisad komplettering av Delegationsordning 
och rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar län. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen fastställde § 170 den 28 oktober 2020 Delegationsordning 
och rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar län. 
Enligt delegationsordningen kan mottagande av delgivning undertecknas av 
dokumentcontroller eller diariet. För att underlätta hanteringen föreslås att 
delegation utökas till att även gälla ekonomidirektör och kanslidirektör. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 23 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen fastställer redovisad komplettering av Delegationsordning 
och rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar län.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 23 

den 21 januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2022. 

 
Protokollsutdrag till: Kanslidirektör 
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§ 24  Ärendenummer RS 2019/406 

Revidering av Riktlinje för attest 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige antar redovisade revideringar i Riktlinje för attest att 
gälla från och med dagen för beslut och tills vidare. 

Bakgrund 
Den nuvarande Riktlinje för attest fastställdes senast av regionfullmäktige 
den 10 juni 2021, § 108. Riktlinjen ska följas upp årligen och revideras vid 
behov. En översyn av riktlinjen har nu gjorts då behov uppkommit med 
anledning av kommande förändringar i verksamheten. 
Följande uppdateringar och ändringar föreslås: 

§ 6 Kontrollansvariga 
Rubrik ”Regionstab med övrig verksamhet”:  

Underrubrik ”Ekonomifunktion, Personalfunktion, Samordning hälso- 
och sjukvård”: 
• Köpt vård som registreras i försystemet RUS (Hälso- och 

sjukvårdsdirektör). 
Fakturor över 30 000 kr ska även godkännas av verksamhetsansvarig, 
detta får ske via mail. 

• Läkemedel (planeringsdirektör). Planeringsdirektör delegerar attesträtt 
till läkemedelschef för läkemedelsbeställningar på upp till 2 Mkr. 

Rubrik ”Övriga kontrollansvariga”: 

Ny underrubrik ”Läkemedelsförråd”  
Sjukhusapoteksfunktionens läkemedelsbeställningar sker i eget lagersystem. 
Behörig personal på läkemedelssektionen beslutsattesterar beställningar och 
fakturor till läkemedelsförrådet upp till 300 000 kr. Läkemedelschef 
godkänner och delegerar attesträtt. Beslutsattest sker i samband med 
beställning. Vid varuleverans kontrolleras att produkt och kvantitet är 
korrekt och inleverans görs, dvs mottagningsattest, varefter utbetalning kan 
ske.  
Verksamheternas läkemedelsbeställningar, som levereras via 
sjukhusapoteksfunktionen, debiteras via bokföringsfil. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 24 den 21 januari 2022 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
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”Regionfullmäktige antar redovisade revideringar i Riktlinje för attest att 
gälla från och med dagen för beslut och tills vidare.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 24 

den 21 januari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2021. 

 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 25 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande beslut fattade på delegation anmäls till regionstyrelsen: 

1. Yttrande över Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (LVFS 2004:10) om avsiktlig utsättning vid klinisk 
prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt 
modifierade organismer (RS 2021/1050). 

2. Yttrande över Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) 
om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om kliniska 
prövningar av humanläkemedel (RS 2021/1126). 
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§ 26 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet. 

Bakgrund 
Följande anmälningsärende anmäls till regionstyrelsen för kännedom: 

1. Protokoll från regionstyrelsen den 14 december 2021 (RS 2021/871). 
2. Protokoll från regionstyrelsens plan- och budgetberedning den 1 

december 2021 (RS 2021/873). 
3. Yttrande över Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
Hultsfreds kommun (RS 2021/1194). 

4. Statsbidrag till regioner och kommuner 2021 med anledning av 
covid-19, coronavirus (RS 2021/10): 
- Utbetalning av medel till regionerna för utökat genomförande av 

vaccination mot covid-19, Socialdepartementet. 
- Beslut om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för 

minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19, Trafikverket. 
5. Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar län AB  2021 (RS 

2021/1215). 
6. Regleringsbrev och statsbidrag budgetåret 2021 (RS 2020/1296): 

- Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 
avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna, 
Socialdepartementet. 

- Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens 
energimyndighet. 

7. Protokollsutdrag från revisorerna - Svar på granskningsrapport God 
ekonomisk hushållning (RS 2021/654). 

8. Svar på skrivelse från Vårdföretagarna om "Ineras upphandling av 
digital plattform - effekter för privata vårdgivare" (RS 2021/1101). 

9. Protokoll från beredningen för hållbarhet och folkhälsa den 10 
december 2021 (RS 2021/881). 

10. Protokoll från regionala utvecklingsnämnden och 
folkhögskolestyrelsen den 24 november 2021 (RS 2021/161). 
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11. Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra 
myndigheter 2020, 2021 med anledning av Covid-19, coronavirus 
(RS 2020/677): 
- Ändring av uppdrag att genomföra nationella 

informationsinsatser om vaccination mot covid-19, 
Socialdepartementet 

12. Protokoll från förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg den 25 november 2021 (RS 2020/1189). 

13. Verksamhetsplan och budget för 2022, Samordningsförbundet i 
Kalmar län (RS 2021/1301). 

14. Personal, arbetsmiljö, rutiner och riktlinjer 2020, 2021 med 
anledning av Covid-19, coronavirus (RS 2020/679): 
- Beslut om analysering avseende krav på vaccin bland personal 

15. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2021 (RS 
2021/6): 
- Cirkulär 21:49 - Budgetförutsättningar för åren 2021–2024. 
- Cirkulär 21:54 - Överenskommelse om kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR-prolongerad. 
- Cirkulär 21:55 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor med mera - HÖK T - med Akademiker 
Alliansen 

16. Skrivelse till infrastrukturministern "Utveckling av statlig 
infrastruktur" (RS 2021/1331). 

17. Godkännande av överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om statens bidrag till regionerna för 
kostnader för läkemedelsförmånerna med mera 2022, 
Socialdepartementet (RS 2021/1352). 

18. Godkännande av överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om genomförande av vaccinering mot 
covid-19 2022, Socialdepartementet (RS 2021/1353). 

19. Regeringsbeslut - Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med 
överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
2021, Socialdepartementet (RS 2020/1317). 

20. Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra 
myndigheter 2022 med anledning av Covid-19, coronavirus (RS 
2021/1355): 
- Ändring av uppdraget att i samarbete med regionerna bistå i 

arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19, 
Socialdepartementet. 

- Uppdrag att genomföra temavecka om vaccination mot covid-19 
2022, Socialdepartementet. 

- Uppdrag angående stöd till genomförande av överenskommelse 
om nationell testning och smittspårning för covid-19 2022, 
Socialdepartementet. 
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- Uppdrag att genomföra och redovisa arbetet med vaccin mot 
covid-19, Socialdepartementet. 

21. Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2022 (RS 2021/1308): 
- Utlysning av statsbidrag till regioner för 2022 för utveckling av 

prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa. 
- Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende: 

o Riksantikvarieämbetet 
o Riksarkivet 
o Statens energimyndighet 
o 1:5 bidrag till läkemedelsförmånerna 
o Anslag 4:7 bidrag till utveckling av socialt arbete med 

mera 
o Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 
o Anslag 1:11 prestationsbundna insatser för att korta 

vårdköerna 
o Anslag 1:23 Laddinfrastruktur inom utgiftsområde 20, 

Allmän miljö- och naturvård 
22. Regeringsbeslut - Uppdrag om statligt ansvar för 

försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården, 
Socialdepartementet (RS 2021/1354). 

23. Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2022 (RS 2022/4): 
- Cirkulär 22:01 - Ändringar i socialförsäkringsbalken from 1 

januari och 1 februari 2022. 
- Cirkulär 22:03 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna 

bestämmelser. 
24. Protokollsutdrag - Driftbidrag till Kalmar Öland Airport AB med 

anledning av pandemin, Kalmar kommun (RS 2022/56). 
25. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 
2022 (RS 2022/109). 

26. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Läkemedelsförmånerna 2022 (RS 2022/110). 

27. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 
(RS 2022/98). 

28. Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om insatser inom området psykisk hälsa och 
suicidprevention 2022 (RS 2020/1315). 

29. Information från myndigheter 2022 med anledning av Covid-19, 
coronavirus (RS 2022/22): 
- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner om vaccinering mot covid-19, 2022. 
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- Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner om Nationell testning och smittspårning för covid-19, 
2022. 

30. Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital 
kommunikation (RS 2022/113). 

31. Kommunalekonomisk utjämning för regioner, utfall år 2022, 
Statistiska centralbyrån (SCB) (RS 2021/975). 

32. Skrivelse - Ta fram fler AT-platser nu, från Martin Kirchberg (SD) 
och Claus Zaar (SD) (RS 2022/158). 
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§ 27  Ärendenummer RS 2022/123 

Remiss av promemorian "Upphävande av covid-19-
lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen", Socialdepartementet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian 
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över promemorian 
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. 
Den 9 december 2021 överlämnade regeringen propositionen Fortsatt 
beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till riksdagen. I 
propositionen föreslog regeringen att giltighetstiden för lagen om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och lagen 
om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen skulle förlängas med 
fyra månader. Lagarna skulle därmed gälla till utgången av maj 2022. 
Regeringen motiverade förlängningen av lagarna med att det 
epidemiologiska läget i dag är bättre än när lagarna infördes men att 
pandemin fortfarande pågår. Det är svårt att förutse hur läget kommer att 
vara när lagarna upphör att gälla, men erfarenheterna talar för att det finns 
behov av en fortsatt beredskap. Vidare föreslog regeringen i propositionen 
att det vid förlängningen av lagarna skulle göras vissa ändringar i dem. 
Ändringarna innebar bland annat att bemyndigandena för regeringen att 
meddela föreskrifter om förbud eller nedstängning skulle tas bort samt att 
kraven på smittskyddsåtgärder för serveringsställen skulle anpassas till vad 
som gäller för de verksamheter som regleras av covid-19-lagen. Enligt 
förslaget skulle lagändringarna träda i kraft den 31 januari 2022. 
Riksdagen beslutade den 19 januari 2022 att lagarna ska förlängas till 
utgången av maj 2022 samt att lagarna ska ändras i enlighet med regeringens 
förslag. Riksdagen tillkännagav samtidigt för regeringen att regeringen ska 
återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att lagarna i stället 
ska fortsätta att gälla endast till utgången av mars 2022. 

Yttrande 
Region Kalmar län anser att det är av vikt med lagliga förutsättningar för att 
bekämpa pandemin och har inget att erinra gällande promemorian 
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Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 29 den 2 februari 2022 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian 
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder 
på serveringsställen. 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 29 

den 2 februari 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2022. 
3. Promemorian Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet 
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