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§ 146   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för mötet. 
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§ 147   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Linda Fleetwood (V) att tillsammans med ordförande 
justera mötets protokoll. 
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§ 148  Ärendenummer RS 2022/268 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Deltagarnas utvärdering läsåret 2021-2022, folkhögskolorna 
Deltagarnas utvärdering för läsåret 2021-2022 presenteras. Resultatet från 
vårterminen 2021 visas som jämförelse. 51 procent av skolornas 
kursdeltagare har besvarat enkäten. I enkäten ställs dels skolgemensamma 
frågor, dels skolspecifika frågor. Redogörelse sker för resultat från några av 
de skolgemensamma frågorna.  
Kalmar länstrafik – sommaren 2022 
Information ges om sommaren 2022 för busstrafiken, serviceresor och 
tågtrafiken, bland annat med redogörelse för olika nyckeltal och jämförelser 
med tidigare år.  
Med anledning av sommarens tågförseningar har Svensk kollektivtrafik 
genomfört ett möte med infrastrukturministern den 19 augusti för att 
framföra åsikter om tågförseningarna. Redogörelse sker även för andra 
åtgärder som regionen genomför för att påverka tågproblematiken. 
 
--- 
Föredragande 
Carl Sundbring, bildningschef 
Christer Holmgren, trafikdirektör 
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§ 149  Ärendenummer RS 2022/269 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Aktuellt inom Region Kalmar läns arbete för Sveriges bästa kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet redovisas, bland annat: 
 
Forskning och förbättring 

Det uppdaterade förbättringsprogrammet i Region Kalmar län har nu startat. 
Förbättringsledare leder gruppen genom förbättringsprogrammen. 
 
Det är nu också snart ett år sedan uppstart av sms-livräddarna. 
3 531 personer finns registrerade som sms-livräddare i regionen, sedan 
starten 29 september 2021. 
 
På den internationella patientsäkerhetskonferensen har regionen bland annat 
deltagit med postrar om olika förbättringsarbeten. 
 
1177, digitala invånartjänster 

Antal besök och inloggningar på 1177.se, ärenden i e-tjänsterna samt digitala 
vårdmöten redovisas. Antal invånarkonton i Kalmar län är just nu 220 904 
stycken. Information ges också om arbete med olika digitala invånartjänster, 
exempelvis digital smärtskola som införs på rehabiliteringsmottagningar i 
länet under hösten.  
 
Screening koloncancer 

Region Kalmar län startar screening för koloncancer (tjock- och 
ändtarmscancer). Screeningen syftar till att upptäcka cancer i ett tidigare 
stadie och förebygga uppkomsten av cancer. 
 
Starten blir stegvis, med åldersgrupp för åldersgrupp. Först ut blir de som är 
födda 1960 och 1962. Under hösten kommer det att skickas ut brev med 
erbjudande att lämna ett avföringsprov för analys. 
 
Tillgänglighet 
 
Hänsyn behöver tas till många faktorer för att få en bra tillgänglighet inom 
vården. Det krävs många olika insatser, bland annat för att stärka 
primärvården. Uppföljning av tillgängligheten till vård i Kalmar län 
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redovisas, bland annat telefontillgänglighet till primärvården, medelväntetid 
samt besvarande inom nio minuter på 1177 telefon. Redogörelse sker också 
för andel väntande inom 90 dagar till första kontakt, operation/åtgärd samt 
återbesök inom medicinskt måldatum juli 2022. Jämförelse sker även med 
andra regioner.  
 
För att öka tillgängligheten i vården krävs många olika insatser på både kort 
och lång sikt. 
 
 
Folktandvården 
 
Uppföljning av tillgänglighet av tandvård för barn, personer med 
frisktandvård samt vuxna utan avtal redovisas. Utmaningar inom 
folktandvården är bland annat sena återbud men också sjukfrånvaro, 
redogörelse sker för utvecklingen de senaste åren. 
 
 
--- 
Föredragande  

Magnus Persson, utvecklingsdirektör  

Lina Isaksson, kommunikationsdirektör  

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör  

Niklas Föghner, primärvårdsdirektör  

Mats Peterson, psykiatridirektör 

Johan Hansson, tandvårdschef 
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§ 150  Ärendenummer RS 2022/271 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Utifrån föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 
ska arbetsgivaren årligen, eller vid behov, göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och utifrån uppföljning arbeta med 
förbättringsmöjligheter. Uppföljningen görs i samverkan med 
skyddsorganisationerna och skyddskommittéer men det är arbetsgivaren som 
är ansvarig för genomförandet.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en 
naturlig del i verksamheten. Rapportering till regionstyrelsen sker efter 
sammanställning på regionövergripande nivå. Arbetet ska ses som en 
långsiktig utveckling och ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart 
arbetsliv.  
 
Redovisningen av den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2021 kommer att behandlas som ett beslutsärende på 
dagens sammanträde med regionstyrelsen. 
 
Årsplan för systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete presenteras. 
 
Kompetensförsörjning 

Information ges också om utbildningsanställningar som är ute på annons 
inför nästa år. 35 nya startar hösten 2022, totalt är det 60 igång. Rekrytering 
pågår till 2023. Största delen är för barnmorskor. 
Information ges också om aktuell status gällande bastjänstgöring (BT) och 
allmäntjänstgöring (AT) i regionen. Tre BT startade den 1 september. 
Rekrytering för AT pågår, hittills är det cirka 100 sökande. 
--- 
Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 151  Ärendenummer RS 2022/272 

God Ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ekonomisk uppföljning efter juli månad 2022 redovisas. Resultatprognosen 
är oförändrad jämfört med den prognos som lämnades i april. Sammantaget 
bedöms Region Kalmar län göra ett nollresultat för helåret 2022.  
 
Finansnettot beräknas bli negativt. För helåret beräknas 
nettokostnadsutvecklingen till 6,6 procent. Med anledning av det negativa 
finansnettot finns inte utrymme för kostnadsökningar om nollresultat eller 
resultatmålet ska nås. 
 
Information ges också om övrig bokslutsinformation samt väsentlig 
information efter prognostillfället. Högre inflation och ränta väntar, Sverige 
är på väg mot lågkonjunktur.  
 
Helsårsprognosen för 2022 efter juli är fortsatt osäker.  
 
--- 

Föredragande 

Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 152  Ärendenummer RS 2020/1264 

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
2021-2023 och 2022-2024 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.  

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 2 september 2022) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2021-2023 och 2022-2024.  
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:  

• 22/08 Utreda på vilket sätt primärvårdens digitala erbjudande till 
invånarna ytterligare kan förstärkas  

• 22/09 Redovisa en gemensam målbild för Nära vård tillsammans 
med länets kommuner 

Redovisningarna av respektive uppdrag är flyttat från den 31 oktober 2022 
till 18 april 2023. 

• 22/11 Redovisa en handlingsplan för att säkerställa att 
ambulansverksamheten långsiktigt har rätt förutsättningar för att 
stödja utvecklingen av den nära vården  

Redovisningen av uppdraget är flyttat från den 31 oktober 2022 till den 13 
december 2022.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 145 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen:  
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.”  
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2022 
2. Uppdragslista daterad den 2 september 2022 
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Protokollsutdrag till: Ekonomidirektör 
   
  Kanslidirektör 
 
  Hälso- och sjukvårdsdirektör 
   
  Primärvårdsdirektör 
 
  Planeringsdirektör 
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§ 153  Ärendenummer RS 2021/1282 

Uppdrag 22/03 - Redovisa en förstärkt handlingsplan 
som vägleda arbetet framåt för en fossilbränslefri 
region 2030 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 22/03 – redovisa 
en förstärkt handlingsplan som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri 
region 2030.   
Regionstyrelsen godkänner Handlingsplan för Region Kalmar läns 
transporter - Fossilbränslefri region 2030. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Bakgrund 
Av regionplan 2022–2024 följer ett uppdrag att redovisa en förstärkt 
handlingsplan som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri region 
2030.  
En handlingsplan för en fossilbränslefri region 2030 har därför tagits fram. 
Handlingsplanen ska förstärka och vägleda Region Kalmar läns arbete med 
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region, som antagits av 
regionfullmäktige § 156 den 25 september 2019 samt av Länsstyrelsen 
Kalmar län. 
Handlingsplanen syftar till att vara vägledande och utgöra ett underlag att ta 
hänsyn till vid kommande upphandlingar. Omvärldsanalysen omfattar 
bränsle, fordon på marknaden och utbyggnad av infrastruktur såväl nationellt 
som regionalt. Utveckling inom området är ständigt pågående och måste 
bevakas för att kunna ställa rätt krav vid upphandling. Bedömningen är att 
den handlingsplanen ska ses över årligen för att ge rätt förutsättningar och 
hålla regionen uppdaterad över de förändringar som sker i omvärlden, inte 
minst nu med tanke på rådande världsläge.  
Elektrifieringen kommer att vara dominerande kommande år. 
Miljöbilsdefinitionen för biogasbilen är i grunden inget som gör någon 
skillnad mer än att vi i Sverige erhåller en bonus när vi anskaffar en 
biogasbil (och gör en klimatnytta). Anledningen till att elektrifieringen 
dominerar kommer av att EU ställa krav på fordonstillverkarna med max 
tillåtna utsläpp för hela fordonsflottan. Utsläpp från bilar mäts från 
avgasrören vilket ger att även om det är biogasbil så klarar de inte kraven på 
låga utsläpp. Tillsammans med sanktionskraven på fordonstillverkarna vid 
överskridna utsläpp är biogas på lång sikt inte längre är ett alternativ Även 
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om Sverige klassar biogasen som en miljöbil gör det ingen skillnad, den 
kommer inte, som det är idag, att kunna tillgodoräknas med sina positiva 
egenskaper i utsläppskraven. Biogasen kommer dock framgent att vara ett 
viktigt bränsle när det gäller tung trafik. 
Region Kalmar län fortsätter arbetet med att ställa om i strävan att nå en 
fossilbränslefri Region till 2030. Flera olika förnyelsebara bränsleslag 
kommer att behövas parallellt för att lyckas, såväl biogas som el, och på 
längre sikt är även vätgas ett intressant alternativ.  
Handlingsplanens åtgärder baseras dels på att vi ska uppfylla kommande 
lagkrav, dels ställa om och följa den utveckling som pågår på marknaden och 
som följer av EU-lagstiftning. Nedan följer några exempel på åtgärder i 
handlingsplanen: 

• Planering av upphandlingar som berörs av CVD (oavsett fordonstyp) 
samt identifiera vilka krav som ska ställas på elektrifiering. 

• Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för regionens eldrivna fordon. 
Baserat på de trender och den expansiva utveckling som sker gällande 
elektrifiering av fordon behöver en fullskalig laddinfrastruktur finnas på 
plats inför kommande utbyten av bilar.  

• Kartläggning av nuläge för utbyggnad av laddstolpar vid våra 
verksamheter med fokus på eventuell utökning av elkapacitet. 

• Regional dialog för planering kring utbyggnad av publik 
laddinfrastruktur och biogas för tunga fordon inom regionen.  

• Beakta säkerhetsfrågor kopplat till bilar, drivmedel och infrastruktur för 
att kunna uppfylla krav enligt kontinuitetsplan.  

• Uppdatering av riktlinje för anskaffning av pool- och verksamhetsbilar. 

• Fortsatt följa utvecklingen kring biogasen och personbilar. 
Regionala utvecklingsnämnden återremitterade ärendet den 25 maj 2022 
med motiveringen att invänta beslut i Europaparlamentet. Beslut fattades i 
juni 2022. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2002. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna 
slutredovisningen av uppdraget samt att godkänna Handlingsplan för Region 
Kalmar läns transporter - Fossilbränslefri region 2030. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 146 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
- ”att regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 22/03 – 

redovisa en förstärkt handlingsplan som vägleder arbetet framåt för en 
fossilbränslefri region 2030.   

- att regionstyrelsen godkänner Handlingsplan för Region Kalmar läns 
transporter - Fossilbränslefri region 2030”. 
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Överläggning 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag till beslut.  
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att handlingsplanen ska 

återremitteras i syfte att beräkna de föreslagna aktiviteternas kostnader 
och miljönytta ur ett livscykelperspektiv, och i andra hand att 
regionstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag.  

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras. Hon finner att det ska avgöras idag.  
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar enligt Martin 
Kirchbergs (SD) förslag eller Karin Helmerssons (C) förslag. Hon finner att 
regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den 17 

augusti 2022 
2. Slutredovisning av uppdrag 22/03 - Redovisa en förstärkt handlingsplan 

som vägleder arbetet framåt för en fossilbränslefri region 2030  
3. Handlingsplan för Region Kalmar läns transporter - Fossilbränslefri 

region 2030 
4. Justerat protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden daterat den 

24 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till:  Hållbarhetschef 
 Regional utvecklingsdirektör  
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§ 154  Ärendenummer RS 2022/689 

Yttrande över Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över handlingsplan för 
en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet. 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
2020 års tolktjänstutredning har överlämnat slutbetänkandet Handlingsplan 
för en långsiktigutveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet (SOU2022:11). Utredningen har haft i uppdrag att 
utifrån en fördjupad analys av tidigare lagda förslag om tolktjänsten och en 
dialog med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för den långsiktiga 
utvecklingen av tolktjänsten.  
Slutbetänkandet innehåller olika åtgärdsförslag som tillsammans bildar en 
handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet.  
Region Kalmar län ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag i 
handlingsplanen.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 147 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över handlingsplan 
för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet. 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2022 
2. Yttrande - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för 

döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)  
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3. Förslag till Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, Socialdepartementet 

 
Protokollsutdrag till:  Socialdepartementet 
  Planeringsdirektör   
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§ 155  Ärendenummer RS 2022/828 

Yttrande över förslag till översiktsplan 2040 för 
Borgholms kommun 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som svar på Borgholms kommuns 
remiss av samrådsversionen av Översiktsplan 2040. 
Yttrandet överlämnas till Borgholms kommun.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Borgholms kommun getts möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Översiktsplan 2040 för Borgholms 
kommun. 

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län bedömer att kommunens förslag till översiktsplan är 
väldisponerat och strategiskt på rätt nivå, detta samtidigt som den är mer 
detaljerad när så krävs. Det senare gäller inte minst i de fem fokusområdena 
där trycket på en ändrad mark- och vattenanvändning är som störst. 
Vad Region Kalmar län saknar är att kommunen och dess utvecklingsbehov 
sätts in i ett större geografiskt perspektiv; mellankommunalt och regionalt i 
synnerhet men även mellanregionalt. I de kartor som presenteras saknas 
genomgående exempelvis södra Öland, arbetsmarknadsregionen Kalmar som 
kommunen är en del av, Kalmar län och våra grannregioner. Det leder till att 
det blir svårare för exempelvis Region Kalmar län att fånga upp och svara 
upp mot de utvecklingsbehov kommunen identifierar. Det kan handla om 
bland annat regional infrastruktur, kollektivtrafik eller digital infrastruktur. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2022 och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25 
augusti 2022. Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsen att anta 
redovisat yttrande som svar på Borgholms kommuns remiss av 
samrådsversionen av Översiktsplan 2040. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 148 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som svar på Borgholms kommuns 
remiss av samrådsversionen av Översiktsplan 2040. 
Yttrandet överlämnas till Borgholms kommun”. 
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Överläggning 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag och därmed avslår Martin Kirchbergs (SD) 
förslag. 

2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att Region Kalmar läns yttrande 
kompletteras med att Region Kalmar län anser att Borgholms kommun 
bör ställa sig avvisande till ny vindkraft, både till lands och till havs, och 
att kommunen bör revidera både översiktsplanen och vindkraftsplanen så 
att detta återspeglas. 

Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Martin Kirchbergs (SD) 
förslag eller Karin Helmerssons (C) förslag. Hon finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den 17 

augusti 2022 
2. Yttrande över förslag till Översiktsplan 2040, Borgholms kommun 
3. Översiktsplan 2040 – samrådsversion, Borgholms kommun 
4. Justerat protokollsutdrag KTN daterat den 25 augusti 2022 
5. Justerat protokollsutdrag RUN daterat den 24 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till:  Borgholms kommun 
  Regional utvecklingsdirektör 
  Trafikdirektör 
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§ 156  Ärendenummer RS 2022/882 

Anmälan av granskning från regionrevisorerna - 
Granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal 

Beslut 
1. Regionstyrelsen noterar granskning av arbetsmiljön för 

sjukvårdspersonal. 
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför 

beslut på regionstyrelsens möte den 31 oktober 2022. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har genomfört granskning av arbetsmiljön för 
sjukvårdspersonal. 
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 31 oktober 2022. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 149 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”1. Regionstyrelsen noterar granskning av arbetsmiljön för 
sjukvårdspersonal.  
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför 
beslut på regionstyrelsens möte den 31 oktober 2022”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 juli 2022 
2. Missivbrev granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal signerad 
3. Rapport över granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal, EY 
4. Beslut Rev 2022-06-08 Fördjupad granskning av arbetsmiljön för 

sjukvårdspersonal 
 
Protokollsutdrag till: Regiondirektör 
             HR-direktör    
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§ 157  Ärendenummer RS 2022/647 

Svar på skrivelse angående intern kontroll 

Beslut 
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om intern kontroll med redovisat 
yttrande.  
Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) har i en skrivelse till 
regionstyrelsen ställt frågor kring Region Kalmar läns interna kontroll.    
Yttrande   
I samband med en filgenerering i vårdadministrativa system (Cosmic) 
uppstod det felaktigheter som medförde att fakturor från Region Kalmar län 
skickades till personer som inte gjort något vårdbesök. Orsaken till 
felaktigheterna har identifierats och rättats och därmed ska inte liknande fel 
kunna uppstå igen.  
Ett manuellt arbete genomfördes för att granska samtliga fakturor och 
samtidigt rätta de som blivit felaktiga. Detta arbete inleddes omedelbart efter 
att felet upptäcktes och var klart under maj månad. I de fall kunden hade 
hunnit betala fakturan återbetalades detta. De rätta fakturorna skickades 
sedan ut under juli.  
En väl utvecklad intern kontroll är viktigt för att förebygga eventuella fel i 
regionens redovisning. Vad gäller regionens it-system genomförs 
kontinuerliga tester, bland annat i samband med uppgraderingar av 
systemen. Systemleverantören har vidtagit åtgärder för att motsvarande fel 
inte ska kunna uppstå igen. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 150 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om intern kontroll med redovisat 
yttrande”. 
  

19Comfact Signature Referensnummer: 1453695



Region Kalmar län 
Datum 
2022-09-19 

 
 

 

 

Överläggning 
1. Ordförande föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 
 

2. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras 
med uppdrag att besvara frågorna 4 och 5 i skrivelsen, och i andra hand att 
arbetsutskottets förslag till beslut avslås. 

 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
vid mötet eller återremitteras. Hon finner att det ska avgöras vid mötet. 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag eller avslår det. Hon finner att regionstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
Reservationer  
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2022 
2. Fråga - Hur fungerar intern kontroll vid regionens fakturering? Ställd av 
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD)  
 
Protokollsutdrag till: Martin Kirchberg (SD) 
  
 Claus Zaar (SD) 
  
 Ekonomidirektör 
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§ 158  Ärendenummer RS 2022/855 

Svar på skrivelse om förslag på handlingsplan gällande 
personalsituationen på länets tre sjukhus 

Beslut 
Regionstyrelsen besvarar skrivelse om förslag på handlingsplan gällande 
personalsituationen på länets tre sjukhus med redovisat yttrande. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) har lämnat in ett ärende till 
Regionstyrelsen om ”upprättande av handlingsplan för att komma till rätta 
med den allvarliga personalsituationen vid länets tre sjukhus, inklusive att 
förbättra den långsiktiga rekryteringen.”  

Yttrande 
Rätt kompetens är helt avgörande för verksamheternas möjlighet att fullfölja 
sina åtagande gentemot invånare och patient. Den demografiska 
utvecklingen de kommande åren kommer att innebära en stor ökning av 
åldersgrupperna yngre och äldre, vilket innebär att efterfrågan på 
samhällsservice kommer att öka. Detta i kombination med hög efterfrågan av 
kompetenserna på övriga arbetsmarknaden gör att det inte bara handlar om 
att rekrytera tillräckligt många eller behålla, utan om hur verksamheterna 
kan utvecklas in i framtiden.  
 
Den medicinska utvecklingen i kombination med den digitala utvecklingen 
kommer att ha stor påverkan på vilka kompetenser som kommer att behövas 
inom vården i framtiden. Inventering och analys av framtida 
kompetensförsörjningsbehov behöver därför vara en integrerad del i arbetet 
och göras på olika nivåer i verksamheten. På så sätt kan insatser koordineras 
och planeras på den nivå de ger mest effekt.  
 
Region Kalmar län ser behov av arbete såväl övergripande som lokalt och 
det långsiktiga arbetet behöver alltid kompletteras med en plan med 
aktiviteter, ansvar och planerade effekter. Följande områden omfattas av 
Region Kalmar läns handlingsplaner. 
Kompetensförsörjning och kompetensanalys 
Inom Region Kalmar läns personal- och kompetensförsörjningsstrategi finns 
ett antal områden, som sammantaget ska säkra att rätt kompetens finns för att 
både bedriva dagens och utveckla morgondagens verksamhet. Arbetet ska 
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förstärka den långsiktiga effekten av Region Kalmar läns 
arbetsgivarvarumärke, höja kvaliteten i Region Kalmar läns 
rekryteringsarbete och ge en god arbetsmiljö. 
 
Den långsiktiga samverkan med Linnéuniversitetet för 
sjuksköterskeutbildningen i länet samt samverkan med Linköpings 
universitet i den decentraliserade läkarutbildningen är en avgörande faktor 
för att säkerställa framtida kompetensbehov. Exempel på samverkan mellan 
Region Kalmar län, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och 
Hälsohögskolan i Jönköping är en studiegrupp för 
Specialistsjuksköterskeprogrammet inom hälso- och sjukvård för barn och 
ungdom som planeras att starta upp hösten 2022. 
Vidare är långsiktiga insatser för att tidigt möta unga och skapa intresse för 
välfärdens yrken viktig. Region Kalmar län definierar årligen 
målgruppsanpassade rekryteringsaktiviteter i syfte att attrahera och rekrytera 
primära målgrupper.  
En kompletterande och framgångsrik del av kompetensförsörjningen är 
också satsningen på utlandsutbildad personal. Inom vårdförvaltningar finns 
ett långsiktigt arbete med syfte att attrahera och rekrytera vårdpersonal med 
utbildning både inom och utanför EU.  
Den arbetsgivarfinansierade utbildningen är ytterligare en viktig modell för 
att stärka den kompetensförsörjning som regionen har behov av. Bibehållna 
löneförmåner under utbildningstiden är en stor bidragande faktor till att möta 
kompetensförsörjning av specialistutbildade sjuksköterskor och barnmorskor 
och behöver fortsatt prioriteras. Region Kalmar läns centralt finansierade 
utbildningsanställningar ska prioriteras utifrån de specialistområden där 
framtida behov finns.   
Resursnyttjande inom hälso- och sjukvården 
I en situation där tillgången på medarbetare med efterfrågad kompetens inte 
kommer att kunna öka i samma takt som behovet av vård så måste 
sjukvården se över de nuvarande arbetssätten. Detta gäller inom i princip alla 
områden, till exempel schemaläggning, fördelning av arbetsuppgifter mellan 
yrkesgrupper, dokumentation, hur vi nyttjar digitala hjälpmedel och så 
vidare. Arbete med detta pågår och intensifieras kontinuerligt. 
Förutsättningarna ändras hela tiden i takt med till exempel den tekniska 
utvecklingen. Arbetet behöver därför vara en integrerad del i den ordinarie 
verksamheten som stöds av organiserade utvecklings- och 
implementeringsprojekt.   
Hälsofrämjande arbetsplatser 
En god arbetsmiljö är grunden för ett långt och hållbart arbetsliv. Under de 
senaste två åren har arbetsmiljön varit extra i fokus på grund av pandemins 
påfrestningar, vilket belyst värdet av återhämtning, liksom en god arbetsmiljö 
där fysiska, psykologiska och sociala förhållande inverkar. Den årliga 
sammanställningen av regionens systematiska arbetsmiljöarbete tillsammans 
med arbetsmiljöverkets inspektion, hälsobokslut och handlingsplaner från 
medarbetarenkäter utgör underlag för att identifiera vilka insatser som behöver 
genomföras för att främja en god arbetsmiljö på region- och verksamhetsnivå.  
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Ett utvecklande chef- och ledarskap 
Chef- och ledarskapet är avgörande för hur samtliga delar inom 
kompetensförsörjning fungerar. Ett mer omfattande arbete har startat för att 
stärka det framtida chef- och ledarskapet. Det finns en struktur och plan för 
de obligatoriska utbildningar regionens chefer och ledare tar del av. 
Sammanfattning 
Kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga för Region Kalmar län. 
Arbete pågår kontinuerligt på olika nivåer för att möta behovet av kompetens 
i verksamheterna. Inom flera områden finns, eller är under framtagande, 
handlingsplaner för att konkretisera vilka aktiviteter som ska genomföras 
och vilken effekt de förväntas få. Den yttersta handlingsplanen för Region 
Kalmar län är Regionplanen, där avsnittet En av Sveriges bästa arbetsplatser 
ger inriktningen för arbetet kring kompetensförsörjning. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 151 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
” Regionstyrelsen besvarar skrivelse om förslag på handlingsplan gällande 
personalsituationen på länets tre sjukhus med redovisat yttrande”. 
Överläggning 
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ger regiondirektören i 

uppdrag att skyndsamt upprätta en handlingsplan för att komma till rätta 
med den allvarliga personalsituationen vid länets tre sjukhus, inklusive 
att förbättra den långsiktiga rekryteringen. Detta arbete ska ske i nära 
samverkan med verksamheterna och övrig personal och ska ha särskilt 
fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor, inklusive de för 24-7-
verksamheten kritiska OB-ersättningarna. Handlingsplanen ska 
rapporteras till regionstyrelsen senast i februari 2023. 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Mattias Adolfsons (S) 
eller Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt Mattias Adolfsons (S) förslag. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2022 
2. Skrivelse om förslag på handlingsplan gällande personalsituationen på 
länets tre sjukhus 
 
Protokollsutdrag till: Martin Kirchberg (SD) 
             Bo Karlsson (SD) 
             HR-direktör   
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§ 159  Ärendenummer RS 2021/858 

Genomförandebeslut - Ombyggnation för 
inscanningsutrustning Klinisk patologi och cytologi 
hus 17, Länssjukhuset 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnad för inscanningsutrustning för Diagnostiskt centrum 
Klinisk patologi och cytologi, hus 17, Länssjukhuset i Kalmar enligt 
redovisat underlag.  

Bakgrund 
Som ett led i digitaliseringen av verksamheten vid Diagnostiskt centrum, 
avdelning Klinisk patologi och cytologi, kommer cytologiglasen att scannas. 
Detta kräver kapacitetsmässigt ytterligare en scanner. Cytologiglasen kräver 
lång scanningstid och flödesmässigt är det en fördel om dessa kan nyttja en 
egen scanner för att inte fördröja svarstiderna på övriga glas. Den nya 
scannern kommer att fungera som back-up och skapa en viss redundans för 
att minska sårbarhet och undvika driftstopp.   
Mål och syfte 
Målet med ombyggnationen är att säkerställa en bättre arbetsmiljö för 
diagnostikerna samt ökad patientsäkerhet då risken för förväxling av glas 
minimeras och svarstiderna säkerställs.  
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 2,36 Mkr, 
verksamhetsutrustning till 0,1 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,12 
Mkr/år. Övriga driftkostnader bedöms vara oförändrade.  
 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 152 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnad för inscanningsutrustning för Diagnostiskt centrum 
Klinisk patologi och cytologi, hus 17, Länssjukhuset i Kalmar enligt 
redovisat underlag”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2022 
2. Underlag-Genomförandebeslut_inscanningsutrustning klinisk patologi 
3. Bilaga1_Ritningar_Klinisk patologi_inscanningsutrustning hus 

17_LSK.pdf 
 
Protokollsutdrag till:  Regiondirektör 
  Förvaltningschef Regionservice 
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§ 160  Ärendenummer RS 2020/949 

Genomförandebeslut – Ombyggnation för 
automationsbana, Länssjukhuset i Kalmar 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnad för automationsbana vid Diagnostiskt centrum, 
klinisk kemi, hus 19, länssjukhuset i Kalmar enligt redovisat underlag. 

Bakgrund 
En väl fungerande laboratorieverksamhet dygnet runt och året om är en 
förutsättning för vården inom Region Kalmar län. Preanalytisk 
laboratorieutrustning med automatisk provrörsregistrering är en del i modern 
laboratorieverksamhet och borgar för en patientsäker analys med hög kvalité.  
 
Den befintliga instrumentparken vid Diagnostiskt centrum, klinisk kemi, 
länssjukhuset i Kalmar, har otillräcklig kapacitet för att klara uppsatta mål 
gällande svarstider. Dagens instrument närmar sig slutet på sin tekniska 
livslängd och har ofta problem med driftstörning.  
 
Vid ombyggnation av klinisk kemi år 2013 planerades en del av 
laboratoriehallen med framtida utvecklingsmöjlighet av fler maskiner 
kopplade på automationsbana. För att effektivisera provhanteringen och 
flöden samt öka säkerheten och kvalitén krävs instrumentinvesteringar och 
anpassning i form av lokalförändring. Upphandling av ny kemi-, immuno-, 
pre- och postanalysutrustning samt provbana och nya instrument är 
genomförd. 
 
Mål och syfte 
Ombyggnaden syftar till 

• ändamålsenliga lokaler som stödjer installation av reinvesterad 
automationsbana och utrustning 

• att ytterligare förbättra logistik och flöden i ett modernt laboratorium 
med snabba analyssvar som ökar vårdens möjligheter att ge 
patienterna en säkrare diagnostik och behandling i rätt tid 

• att medarbetarnas bemanning och arbetssätt kan optimeras och 
verksamheten effektiviseras genom bättre nyttjande av lokaler 
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Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 13,5 Mkr, 
verksamhetsutrustning till 0,7 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,7 
Mkr/år. Övriga driftkostnader bedöms oförändrade.  
 
Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för 
uppräkning med 2,6 % per år avseende byggproduktionskostnad och kostnad 
för verksamhetsutrustning. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 153 den 13 september följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnad för automationsbana vid Diagnostiskt centrum, 
klinisk kemi, hus 19, länssjukhuset i Kalmar enligt redovisat underlag”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2022 
2. Underlag genomförandebeslut_Kalmar_klinkem_automationsbana 
3. Bilaga1_A-plan_etappindelning 
 
 
Protokollsutdrag till:  Regiondirektör 
  Förvaltningschef Regionservice  
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§ 161  Ärendenummer RS 2021/860 

Genomförandebeslut - Nybyggnad för medicinsk 
andningsoxygen (LOX-tank), Länssjukhuset i Kalmar 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra nybyggnad för medicinsk andningsoxygen (LOX-tank) enligt 
redovisat underlag.  

Bakgrund 
Förbrukningen av andningsoxygen ökade under pandemin på grund av ett 
stort antal patienter och att högflödesbehandlingar med syrgas användes för 
att lindra sjukdomsförloppet för Covid-19. Gaskommittén bedömer att 
förbrukningen inte kommer återgå till tidigare normalnivåer, utan att den nya 
kunskap som förvärvats under pandemin leder till etablering av nya 
behandlingsmetoder.  
 
Det behöver säkerställas att den under pandemin uppnådda förbruknings-
nivån vid nya liknande situationer kan hanteras även vid tryckfall i 
gasförsörjningen. Riskanalyser har påvisat en sårbarhet då en reservkapacitet 
inte längre kan garanteras för två dygn, vilket allmänna krav från 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) anger.  
 
Mål och syfte 
För att säkerställa en högre robusthet i tillförseln av medicinskt 
andningsoxygen till sjukhusets patienter är ett redundant system ett krav för 
att tillgodose tillförseln och nå en utökad reservkapacitet. Sårbarheten 
reduceras då beroendet av frekventa leveranser minskar. 
 
Ekonomi 
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,95 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,09 Mkr/år. Driftkostnader kommer att 
öka med 95 tkr per år, varav IT-kostnader 35 tkr/år och kostnader för drift 
och underhåll 60 tkr/år.   
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Löpvärde 
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad 
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för 
uppräkning med 2,6 % per år avseende byggproduktionskostnad. 
 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 154 den 13 september följande 
förslag till regionstyrelsen:  
 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra nybyggnad för medicinsk andningsoxygen (LOX-tank) enligt 
redovisat underlag”. 
  
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2022 
2. Underlag-genomförandebeslut_LOXtank 
 
Protokollsutdrag till:  Regiondirektör 
  Förvaltningschef Regionservice  
 

29Comfact Signature Referensnummer: 1453695



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-19 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 162  Ärendenummer RS 2022/961 

Beslut om förstudie - Ombyggnad plan 5, hus 20 
Västerviks sjukhus 

Beslut 
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende behov av ombyggnad av medicinavdelning 5, hus 20 inom 
fastigheten Läkaren 9 i Västervik. 

Bakgrund 
Medicinavdelning 5 har behov av en modernisering avseende sin 
avdelningsstruktur och tekniska system. Avdelningen innehåller fyra-, två- 
och, toalett och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och 
toalettutrymmen uppfyller inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, 
hygien- och arbetsmiljö. En utredning med sikte på likställande mot det som 
planerats för de andra medicinavdelningarna är nödvändig.  
Syftet med en ombyggnad av avdelning 5 i samma omfattning som 
avdelning 4 och 6 är att långsiktigt ge en högre patientsäkerhet samt bättre 
arbetsmiljö och flexibilitet inom kliniken. 
I utförandet kan samordningsvinster skönjas avseende färre störningar samt 
effektivare och snabbare ombyggnation tack vare färre etapper och 
driftstopp. Det finns därför behov av en förstudie avseende möjligheterna att 
genomföra ombyggnad av avdelning 5 i samband med redan beslutat projekt. 
Förstudien ska också tydliggöra de ekonomiska effekterna och behovet samt 
möjligheten av evakueringsavdelning. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 155 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie 
avseende behov av ombyggnad av medicinavdelning 5, hus 20 inom 
fastigheten Läkaren 9 i Västervik”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2022 
2. Underlag-Förstudie Ombyggnad hus 20_avd5_Västerviks sjukhus 
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Protokollsutdrag till:  Regiondirektör 
  Förvaltningschef Regionservice  
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§ 163  Ärendenummer RS 2022/924 

Remiss av uppdatering av handlingsprogram för en 
fossilbränslefri region 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål 
och handlingsprogram 2023-2025 och beslutar att detsamma ska skickas på 
remiss enligt sändlista.  
Yttrande ska inkomma senast den 31 december 2022. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från L, M, KD och SD reserverar sig till förmån för egna 
förslag. 

Bakgrund 
I Klimatsamverkan Kalmar län ingår, förutom Region Kalmar län och 
Länsstyrelsen Kalmar län, länets kommuner, Linnéuniversitet samt 
Energikontor Sydost. 
Kalmar län har, sedan 2006, haft ett handlingsprogram med det övergripande 
målet att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Dokumentet innehåller 
strategier, mål och handlingsprogram med prioriterade länsgemensamma 
aktiviteter. 
Gällande mål och strategier för en fossilbränslefri region beslutades i 
september 2019. År 2021 uppdrog Region Kalmar län åt länets 
klimatkommission att ta fram förslag till aktualisering av strategi- och 
måldelar, samt förslag till nya aktiviteter. Klimatkommission Kalmar län 
lämnade ett sådant förslag i maj 2022, ett förslag som sedan bearbetats 
vidare.  
Grundtexterna är aktualitetsgranskade. Strategier och mål är desamma som i 
tidigare version, kompletterat med två nyare mål från den energi- och 
klimatstrategi som antagits av länsstyrelsen. Handlingsprogrammets 
prioriterade aktiviteter är nya och berör perioden 2023 - 2025. Aktiviteterna 
avgränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver 
samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Urvalet baseras bland 
annat på Klimatkommissionens dialogsamtal med Klimatsamverkan Kalmar 
läns medlemmar, vilka genomfördes vintern 2021 – 2022.   
”Fossilbränslefri region 2030” rör Kalmar län som geografisk yta och 
omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, 
transporter och arbetsmaskiner i Kalmar län. Därutöver föreslås några 
aktiviteter för att minska länets indirekta klimatpåverkan. 
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Som grund för förslaget till remissversion redovisas dels dokumentet 
Fossilbränslefri region - omvärld i ständig förändring, dels 
Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030, uppföljning våren 
2022. 
Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget, skickas detsamma på remiss 
enligt nedanstående sändlista:  

- Länets kommuner,  
- Linnéuniversitet samt  
- Energikontor Sydost  

Yttranden över förslaget ska lämnas senast den 31 december 2022.  
Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige och 
länsstyrelse under våren 2023. När så skett är förhoppningen att länets 
kommuner ställer sig bakom dokumentet, antar motsvarande mål för 
respektive kommun, samt tar fram egna handlingsplaner. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna 
Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och handlingsprogram 2023- 
2025 samt att den ska skickas på remiss enligt sändlista. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 156 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål 
och handlingsprogram 2023-2025 och beslutar att detsamma ska skickas på 
remiss enligt sändlista. Yttrande ska inkomma senast den 31 december 
2022”. 
Överläggning 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att dokumentet återremitteras i syfte att 

texten utvecklas så att det tydligt framgår att livscykelanalyser och 
kostnads-/miljönyttoberäkningar måste tas fram i de handlingsplaner som 
baseras på strategidokumentet. 

3. Johanna Wyckman (L), Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD), 
med instämmande från Martin Kirchberg (SD), föreslår följande: 
- Att stycket om förstudie elflyg utgår och ersätts med delmålet att den 

första kommersiella elflyglinjen ska ha startats 2030. Delmålet om 
100 procent biobränsle anpassas utifrån det nya målet. Ändringen 
avser dokumentet Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och 
handlingsprogram.  

- Att det skrivs in att Region Kalmar län under nästa planperiod ska ta 
fram en träbyggnadsstrategi för byggnation av fastigheter för 
regionens egna verksamheter. Ändringen avser dokumentet 
Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och handlingsprogram. 
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- Att det på sidan tre, femte stycket, i dokumentet Fossilbränslefri 
region – omvärld i förändring läggs till ”IPCC har även i ett antal 
scenarion för att minska de globala utsläppen, i sina beräkningar 
utgått från en kraftigt utbyggd produktion av kärnkraftsel som 
avgörande för att nå klimatmålen.”  

- Att det på sidan sju, under rubriken Energipriser påverkar såväl 
konsumtion som produktion, i dokumentet Fossilbränslefri region – 
omvärld i förändring läggs till ”En anledning till de höga elpriserna i 
Sverige är att en stor andel av den planerbara elproduktionen i södra 
Sverige har avvecklats. Det ledde till sämre överföringskapacitet i 
stamnätet från de norra till de södra delarna av landet och att 
elprisskillnaderna mellan våra norra och södra elområden steg 
kraftigt i samband med att Ringhals 1 och 2 avvecklades. Elpriserna 
hade varit 30–45 procent lägre idag om reaktorerna varit i fortsatt 
drift, enligt forskningsinstitutet Energiforsk. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller om det ska återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag.  
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar enligt Karin 
Helmerssons (C) förslag eller Johanna Wyckmans (L) med fleras förslag. 
Hon finner att regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag.  
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
- Ledamot som röstar för Karin Helmerssons (C) förslag röstar ja  
- Ledamot som röstar för Johanna Wyckmans (L) med fleras förslag röstar 
nej 
Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Malin Sjölander (M)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Johanna Wyckman (L)  X  

Yvonne Hagberg (S) X   

Mattias Adolfson (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Gunilla Johansson (S) X   

Christel Alvarsson (C) X   

Lennart Hellström (M)  X  

Jimmy Loord (KD)  X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  X  

Martin Kirchberg (SD)  X  

Bo Karlsson (SD)  X  
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Linda Fleetwood (V) X   

Angelica Katsanidou (S), ordförande X   

 
Regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag med resultatet 
8 ja, 7 nej. 
 
Reservationer  
Samtliga ledamöter från L, M, KD och SD reserverar sig till förmån för egna 
förslag. 
 
Protokollsanteckning 
Johanna Wyckman (L), Malin Sjölander (M), Lennart Hellström (M). Jimmy 
Loord (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  
”Dokumentet Fossilbränslefri region 2030 – Strategier, mål och 
handlingsprogram 2023–2025 är bara en remissversion som kom ut några få 
dagar innan nämnden. Det är på grund av sin omfattning och utformning 
svårgenomträngligt på så kort tid. Därför väljer vi att lämna de flesta av våra 
synpunkter till detta ärende i form av en protokollsanteckning och ämnar 
återkomma.  
Tillgången till klimatsmart och rimligt prissatt el alla dagar i veckan året om 
är en grundförutsättning för att minska utsläppen av fossila gaser och klara 
av den gröna omställningen. Sverige har gått från ett elsystem byggt på i 
huvudsak planer- och reglerbar elproduktion med vatten- och kärnkraft som 
kunde försörja landets samlade behov av el även en vindstilla och iskall 
vinterdag, till en situation där vi gjort oss beroende fossil produktion av el 
och oljekraftverket i Karlshamn producerar för fullt mitt i sommaren, när det 
blåser för lite i Europa. Till vintern finns överhängande risk för områdesvisa 
nedstängningar av det svenska elnätet och elransonering. 
Överföringskapaciteten i stamnätet försämrades och prisskillnaderna mellan 
landets elområden ökade drastiskt redan när de två Ringhalsreaktorerna 
avvecklades 2019 och 2020. Energiforsk har visat att elpriserna hade kunnat 
vara väsentligt lägre om reaktorerna fortfarande varit i drift. Vi tror att 
utvecklingen inom energilagring kommer att gå framåt och kunna bidra 
lokalt, men för att bygga ett stabilt och leveranssäkert elsystem som klarar av 
ett fördubblat elbehov 2045 så behöver Sverige bygga mer planerbar och 
fossilfri elproduktion.  
På nationell nivå anser vi därför att energimålet behöver ändras från 100 
procent förnybar produktion till 100 procent fossilfri produktion, för att inte 
utesluta kärnkraften. Våra partier är överens om att det behöver byggas mer 
kärnkraft i landet för att minska miljöpåverkan, nyttja resurser effektivt och 
skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och hållbar utveckling.  
Det är rimligt att inte heller formuleringar och mål i regionala dokument 
utesluter byggnation av ny produktion av fossilfri och planerbar el, eftersom 
enskilda regionala ställningstaganden faktiskt kan påverka hela elsystemet på 
sikt.  
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Målen för fossilbränslefri energi i Kalmar län har delats upp i mål för 
produktion och mål för användning. När fossilbränslefri produktion 
behandlas har kärnkraftverket i Oskarshamn uteslutits, räknas i 
energibalansen inte länet till godo och definieras som extern nationell 
producent. Vi accepterar motiveringen för den avgränsningen. Men när man 
under samma rubrik sätter målet att produktionen av förnybar el i länet 2030 
ska vara lika stor som länets totala elanvändning, en väldigt stor utökning av 
samma produktion, anser vi att målsättningens konsekvenser måste utredas 
mer. Hur påverkar det balansen i elsystemet regionalt och nationellt? Om 
man som i slutet av dokumentet gör ett ”tankeexperiment” att samtliga 
regioner i landet 2030 har satt och uppnått samma mål, hur tryggar Kalmar 
län då sin elförsörjning, vad händer med Sveriges elsystem en vindstilla dag 
då solen inte skiner? Förnybara energikällor saknar helt kärnkraftens och 
vattenkraftens systemstabiliserande egenskaper och i till exempel 
Kalifornien tvingades man införa områdesvisa nedstängningar redan då 
vindkraften nådde upp till cirka 20 procent av delstatens energimix. Hur 
stora landområden i länet skulle behöva tas i anspråk för nya vindkraftparker 
och hur påverkar det fastighetsvärden, miljön och människors hälsa?  
Under rubriken om fossilbränslefri energianvändning redogörs inte för hur 
Kärnkraftverket i Oskarshamn hanteras i beräkningarna. Inkluderas 
användning av kärnkraftsel i beräkningarna? Det är svårt för en lekman att 
dra egna slutsatser och avsnittet med definitioner reder inte ut frågan. 
Delmålet för 2020 om att Kalmar län endast ska använda el från förnybara 
källor är inte uppfyllt. Om kärnkraften räknas in eller ej i användningen har 
såklart betydelse, och i strategidokumentet anges att skälet var att 
abonnemang på icke förnybar el förekommer, vilket skulle kunna innebära 
att kärnkraften räknas med. I dokumentet Handlingsprogram för en fossilfri 
region anges dock att abonnemang med fossil el har förkommit som 
förklaring målet inte uppnåtts, vilket innebär el från olja, kol och gas. Vad 
gäller?  
Vidare är ett annat mål att användningen av icke förnybar energi i Kalmars 
industrier och företag ska ha minskat med 95 procent 2030 jämfört med 
2005, vilket definitionsmässigt utesluter att länets industri använder 
kärnkraftsel. Eftersom lagringstekniken inte kommer att ha utvecklats 
tillräckligt redan då, om någonsin, kommer det innebära en massiv 
industridöd i länet och uteblivna nyetableringar. Fast det beror ju på om 
kärnkraften tas med i beräkningarna av energianvändningen eller ej förstås. 
Eller bara förnybara källor och fossila källor, varav de senare redan är i stort 
sett utfasade inom industrin.  
Det finns saker i strategidokumentet och handlingsprogrammet som behöver 
förtydligas. Vi hoppas att majoriteten beaktar dessa synpunkter och 
reflektioner från oss och är öppna för att formulera om innehållet för ökad 
tydlighet. Om man som politiskt parti menar allvar, även efter valdagen, med 
att kärnkraften är viktig för Sveriges och Kalmar läns elförsörjning – kanske 
så viktig att man vill se ny kärnkraft byggas – gjorde man det enklast för sig 
genom att låta formulera om alla mål för elproduktion från 100 procent 
förnybart till 100 procent fossilfritt.” 
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--- 
Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Åtgärder som syftar till att minska behovet av fossila bränslen behöver 
alltid betraktas ur ett livscykelperspektiv. Detta nämns lite i förbigående på 
sidan 6. Att till exempel bara mäta utsläppen vid avgasröret på ett fordon är 
mycket vilseledande. Hela tillverkningsprocessen ”från gruva till garage”, 
fordonets återvinning samt drivmedelsutvinning och produktion men även 
behovet av infrastrukturförändringar behöver tas in i beräkningen. Annars 
riskerar åtgärder som ”känns bra” vara direkt kontraproduktiva. 
När aktiviteter tas fram baserade på dokumentet behöver dess miljönytta 
ställas i relation till kostnaden. Dokumentet behöver tydligare belysa behovet 
av detta. Vilken miljönytta skulle vi kunna få om motsvarande pengar satsas 
på andra miljöprojekt?” 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2022 
2. Fossilbränslefri region 2030 
3. Fossilbränslefri region – omvärld i ständig förändring  
4. Handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030, uppföljning våren 

2022 
5. Justerat protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden daterat den 

24 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till:  Regional utvecklingsdirektör 

  Remiss enligt sändlista till: 
Kalmar läns kommuner 
Linnéuniversitet 
Energikontor Sydost  
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§ 164  Ärendenummer RS 2022/927 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021.  

Bakgrund 
Utifrån föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 ska 
arbetsgivaren årligen, eller vid behov, göra en uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och utifrån uppföljning arbeta med 
förbättringsmöjligheter. Uppföljningen görs i samverkan med 
skyddsorganisationerna och skyddskommittéer men det är arbetsgivaren som 
är ansvarig för genomförandet.  
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljön ska hanteras som en 
naturlig del i verksamheten. För att underlätta detta arbete utgår Region 
Kalmar län från en rutin som startar på den enskilda arbetsplatsen och följer 
organisationen. Rapportering till regionstyrelsen sker efter sammanställning 
på regionövergripande nivå. Arbetet ska ses som en långsiktig utveckling 
och ska bidra till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv. Region Kalmar 
län vill inspirera både medarbetare och regionens invånare till ett hälsosamt 
liv. 

Resultatsammanfattning 
Precis som under 2020 har arbetsmiljön 2021 präglats och påverkats av de 
insatser som gjorts för att möta konsekvenserna av pandemin. Situationen 
har prövat chefer och medarbetare, då arbetsbelastningen på många håll har 
varit hög. Arbetsmiljön har anpassats och insatser har satts in för att 
förebygga att medarbetare inte utsätts för smitta på arbetsplatsen. För de 
medarbetare som har kunnat arbeta på distans har det varit ett alternativ 
under vissa delar av året. Detta har också ställt krav på ledarskapet där 
uppföljning av arbetsmiljön och den organisatoriska arbetsmiljön har varit 
viktig. Vikten av återhämtning har lyfts fram under året i allt från 
individuella insatser från företagshälsovård till digitala seminarier med 
interna och externa aktörer.  
Sjukfrånvaron totalt sett mätt i timmar för 2021 blev 826 249. Motsvarande 
siffra för 2020 var 850 518 och för 2019 709 390 timmar. Sjukfrånvaron 
följs i förvaltningarnas tertial- och månadsrapporter i syfte att få en 
beskrivande bild över sjukfrånvaron inom respektive verksamhet för att 
åtgärdas vid ökande sjuktal. För 2021 har främst korttidssjukfrånvaron 
särskilt präglats av pandemin. 
Vartannat år genomförs medarbetar och säkerhetsundersökning. Under 2021 
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genomfördes denna enkät mellan den 27 september och 17 oktober. 
Svarsfrekvensen var 84,6 procent på regionövergripande nivå. Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ökade från förra mätningen med en 
indexpunkt från 78 2019 till 79 2021. Inom delområdena motivation och 
styrning var utfallet detsamma som 2019 80 respektive 75. Ledarskapet 
ökade däremot med en indexpunkt från 81 2019 till 82 2021. Hållbart 
säkerhetsengagemang (HSE) ökade även det med en indexpunkt från 
75 2019 till 76 2021. Utifrån medarbetarundersökningen ses ett behov av att 
förtydliga och förbättra rutin och kunskap kring om en medarbetare blir 
utsatt för diskriminering. Utifrån medarbetarenkäten kan det också utläsas att 
det finns en underrapportering av tillbud och skador inom Region Kalmar 
län. Insatser, så som mer information, för att öka upp tillbudsrapporteringen 
krävs. Under 2021 har 83 chefer utbildats i rapporteringsverktyget. Under 
2021 har även huvudskyddsombud fått tillgång till systemet och i och med 
detta fick de också utbildning vid två tillfällen.  
Ett led i att aktivt arbeta med förebyggande insatser är att regelbundet göra 
skyddsronder och riskbedömningar i verksamheten samt att aktivt göra 
arbetsanpassningar utifrån medarbetarens förutsättningar. En dialog med 
skyddsombud är viktig för att kunna skapa en bra samverkan på 
arbetsplatserna inom Regionen. Flera verksamheter har identifierat ett behov 
av att öka antalet skyddsombud inom Region Kalmar län. 
Uppföljningen av årets arbetsmiljöarbete visar också att kunskapshöjande 
insatser behövs generellt inom arbetsmiljöområdet, för såväl medarbetare, 
skyddsombud som chefer. En plan för utbildning och information i olika 
former är under framtagande och viss utbildning är genomförd eller 
planerad. Utbildningspaketet behöver vara långsiktigt och varaktigt. 
Arbetsmiljöarbetet har en hög prioritering inom Region Kalmar län och är ett 
av de områden som kommer att prioriteras under året och även framåt för att 
kunna ge Regionens medarbete bra förutsättning för en bra arbetsmiljö och 
ett hållbart arbetsliv. 

Sammanfattning fortsatt arbete 
Följande exempel på aktiviteter har identifierats som viktiga att övergripande 
arbeta vidare med under hösten 2022 och in i 2023: 

• Dialog och samverkan – arbeta för att fler åtar sig uppdraget som 
skyddsombud 

• Ansvar för arbetsmiljöuppgifter – se över hur uppgiftsfördelningen är 
utformad 

• Utbildning, kunskap och introduktion – upplägg och plan för 
kunskapshöjande insatser för chefer, medarbetare och skyddsombud 

• Riskbedömning och uppföljning – ökad kunskap kring 
riskbedömning och informationsinsatser för att öka 
tillbudsrapportering 
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 157 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner redovisning av den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 juli 2022 
2. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021 

a. Hälsobokslut 2021 
3. Handlingsplan årlig uppföljning av SAM (Region Kalmar län) 
 
Protokollsutdrag till: HR-direktör 
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§ 165  Ärendenummer RS 2022/928 

Regionstyrelsens beslut om hel- och delägda bolags 
verksamhet 2021 

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 2021 varit förenlig med 
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
Regionfullmäktige delges beslutet för kännedom. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen pröva om den verksamhet som 
hel- eller delägda kommunala aktiebolag bedrivit under föregående 
kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
Granskning  
Översiktlig granskning har genomförts omfattande följande av regionen hel-
eller 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.  
Bedömning  
Bedömning för respektive bolag redovisas i bilagda granskningsprotokoll. 
Föreslås utifrån den genomförda granskningen att regionstyrelsen bedömer 
att verksamheten som bedrivits av bolagen under 2021 varit förenlig med det 
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 158 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits av Kalmar Öland 
Airport AB, ALMI Företagspartner Kalmar län AB, IT-plattform Småland & 
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Öland AB respektive Kalmar Länstrafik AB under 2021 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. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2022 
2. Granskningsprotokoll med bilagor för:  

• Kalmar Öland Airport AB  
• ALMI Företagspartner Kalmar län AB  
• IT-plattform Småland & Öland AB  
• Kalmar Länstrafik AB 

 
Protokollsutdrag till:  Ekonomidirektör 
  Regionfullmäktige  
  Kalmar Öland Airport AB  

ALMI Företagspartner Kalmar län AB  
IT-plattform Småland & Öland AB  
Kalmar Länstrafik AB  
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§ 166  Ärendenummer RS 2022/718 

Yttrande över förslag till nya Natura 2000-områden för 
fåglar 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över förslag till nya Natura 2000-
områden för fåglar. 
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsen 
Kalmar läns förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar.  
Längs Smålands och Ölands kuster och angränsande hav finns en mångfald 
av miljöer och födosöksområden som lockar till sig fåglar. Kusten har därför 
ett rikt fågelliv året om. 
Enligt EU:s fågeldirektiv ska de mest betydelsefulla fågelområdena vara 
Natura 2000-områden. EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en 
för liten andel av sina marina fågelområden i Natura 2000-nätverket och har 
tagit ett första steg i en rättslig process. Regeringen har därför beslutat att 
Sveriges Natura 2000-områden för fåglar behöver utredas. Länsstyrelsens 
förslag ska redovisas till Naturvårdsverket. Det är sedan regeringen som 
beslutar vilka områden som ska ingå i Natura 2000-nätverket. 
Naturvårdsverket konstaterar i sin handbok från år 2017 att urvalet enligt 
praxis endast ska ske på vetenskapliga grunder. Andra motstående intressen 
får inte beaktas vid utpekandet. Sådana hänsyn får tas i samband med den 
särskilda tillståndsprövning som måste ske om en plan eller projekt på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. 
SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. 
Förkortningen står för Special Protection Area, som på svenska blir 
"särskilda skyddsområden". Ett område som har tagits upp i förteckningen 
ska prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet. En central del i detta arbete är att 
upprätta beskrivningar av bevarandesyftet samt de livsmiljöer och arter för 
vilka gynnsam bevarandestatus skall upprätthållas eller återställas. 
Beskrivningarna kallas i Sverige för bevarandeplaner. Huvudsyftet med 
bevarandeplanerna är att underlätta den särskilda Natura 2000-prövningen 
som blir aktuellt om en plan eller ett projekt på ett betydande sätt kan 
påverka området.  
Länsstyrelsen Kalmar län föreslår att: 
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• Två SPA-områden bildas längs Smålandskusten. De inkluderar 
vattenområden och öar. Större öar med skog och bebyggelse ingår ej.  
Namn: Oskarshamns- och Mönsteråskusten, Kalmarkusten 

• Ett SPA-område bildas längs Ölands östra kust inkluderande utvalda 
sjömarker och vattenområdet från strandlinjen ut till cirka 25 meters djup 
öster om Öland med gränser enligt karta. Namn: Östra Ölands kust och 
sjömarker 

• Ett SPA-område bildas vid Södra Midsjöbanken och införlivas i det 
befintliga SPA-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna, SE0330308.  
Namn: Hoburgs bank och Midsjöbankarna 

• Ett utvidgat SPA-område Ottenby, SE0330083 bildas genom tillägg med 
naturreservatet Ottenby rev samt delar av det befintliga Natura 2000-
området (SAC-området) Ottenby NR, SE0330108. 
Namn: Ottenby 

Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
Länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) tar sin utgångspunkt i Agenda 
2030, som bland annat ska säkerställa ett varaktigt skydd för vår planet och 
dess naturresurser.  
RUS lyfter fram en levande landsbygd med höga natur-, kulturarvs- och 
kulturmiljövärden som några av länets styrkor. Länets natur är också viktiga 
för andra styrkor såsom kultur och upplevelser samt möjlighet till ett gott 
vardagsliv.  

Sammanfattning av yttrandet 
Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att Region Kalmar län avstyrker 
förslaget till nya Natura 2000-områden för fåglar i sin nuvarande form. 
Om processen, trots avstyrkan, går vidare förutsätter regionen att all befintlig 
och pågående verksamhet som annars kan kräva tillstånd redan nu lyfts ut 
från förslaget. Eventuellt också viss känd planerad verksamhet, i det fall det 
inte är möjligt att redan vid utpekandet ange generella undantag. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande över förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 159 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över förslag till nya Natura 2000- 
områden för fåglar.  
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2022 
2. Yttrande över förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar 
3. Remiss – Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar 
4. Justerat protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden daterat den 

24 augusti 2022  
 
Protokollsutdrag till:  Länsstyrelsen Kalmar 
  Regional utvecklingsdirekör 
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§ 167  Ärendenummer RS 2022/871 

Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt 
utveckling av det nationella systemet för 
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 
2023-2027 

Beslut 
Region Kalmar län godkänner och ställer sig bakom rekommendation från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om inriktning för fortsatt 
utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 2023-2027. 
Beslutet anmäls till SKR.  

Bakgrund 
Regioner i samverkan har, med stöd av SKR, sedan år 2018 etablerat ett 
nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. 
Etablering och uppbyggnad av kunskapsstyrningsorganisationen har kommit 
till genom en regiongemensam rekommendation, beslutad av SKR:s 
förbundsstyrelse, med efterföljande politiskt ställningstagande i respektive 
region (landstingsstyrelsen den 5 september 2017, § 150).  
Efter en inledande etablerings- och uppbyggnadsfas har en genomlysning 
och analys genomförts, för att utvärdera systemet i relation till de beslut som 
togs år 2017. Slutsatser inklusive identifierade utvecklingsområden ligger till 
grund för den föreslagna övergripande inriktningen och prioriteringar för den 
fortsatta utvecklingen 2023-2027, vilket innebär:  
Att gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och 
utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning 
av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat. 
Att kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar 
utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och 
nära vård och omsorg tillämpas. 
Att regionerna i första hand ska ha fokus på: 

- det lokala införandet i form av implementering och tillämpning av 
bästa tillgängliga kunskap – med prioriteringar utifrån lokal analys 

- uppföljning, medicinska resultat, oönskade variationer samt 
effektivitet i användningen av befintliga resurser 

- att enkelt tillgängliggöra aktuella kunskapsstöd för vårdens personal 
- att nyttja patientkraften och stärka patientperspektivet 
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- att fortsatt utveckla samspelet med kommunerna och stärka det 
kommunala vård- och omsorgsperspektivet 

- att leverera underlag till den politiska ledningen för ett 
kunskapsbaserat beslutsfattande och den egna regionala och lokala 
planeringen och prioriteringen 

- att utsedda representanter i kunskapsstyrningens olika grupperingar i 
sitt uppdrag arbetar utifrån visionen och beaktar samtliga delar i god 
vård, samt bidrar till en helhetssyn på hälso- och sjukvårdens 
utveckling.  

Att regioner i samverkan tillsammans ska ha fokus på att utveckla och stärka 
förutsättningarna för; 

- en effektiv och ändamålsenlig informationsförsörjning, genom att 
fortsatt utveckla arbetet med strukturerad vårdinformation i 
regionernas vårdinformationssystem 

- att utveckla en mer sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv 
uppföljning och analys 

- ett systematiskt arbete för en ändamålsenlig utveckling och 
användning av nationella kvalitetsregister utifrån vårdens behov 

- ett fortsatt lärande från samt en fortsättning på det påbörjade arbetet 
med en ändamålsenlig integrering av kunskapsstyrningen inom 
cancerområdet, på såväl regional, sjukvårdsregional som nationell 
nivå 

- en dimensionering av den nationella stödfunktionen, vid SKR, som är 
i paritet med samordningsuppdraget 

Att regionerna uppdrar åt styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan 
(SKS) att, utöver att bidra till ovanstående utveckling, särskilt; 

- se över och utveckla systemets och samverkansdelarnas styrkedjor, 
roller och ansvar för ökad transparens, legitimitet och 
ändamålsenlighet 

- se över och utveckla processer och metodstöd så att kunskapsstöd 
framtagna inom systemet baseras på ändamålsenliga gap- och 
behovsanalyser och tydliga prioriteringar 

- utveckla systemets förmåga att stödja hälso- och sjukvården i att 
tillhandahålla en kostnadseffektiv vård baserat på bästa tillgängliga 
kunskap för att bidra till hållbara prioriteringar regionalt och lokalt 

- fortsatt utveckla strukturerade digitala kunskapsstöd som är 
anpassade för integration i vårdens informationsmiljöer, vilket gör 
dem användbara som underlag för beslutsstöd 

- fortsatt utveckla samspelet med kommuner, staten och andra aktörer 
- utveckla den löpande uppföljningen av kunskapsstyrningssystemet 
- tillsammans med SKR:s kansli utveckla och säkra kontinuerlig 

återrapportering till SKR:s politiska ledningen, och arbeta fram ett 
årshjul för att säkra ändamålsenlig politisk involvering och insyn 
utifrån de styrsignaler som getts för perioden 2023-2027 
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Att regionerna i enlighet med tidigare rekommendation från SKRs 
förbundsstyrelse från år 2017, om etableringen av en sammanhållen struktur 
för kunskapsstyrning, fortsatt; 

- samverkar utifrån den gemensamma visionen: Vår framgång räknas i 
liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika. 

- arbetar utifrån det övergripande målet om god vård, det vill säga att 
kunskapsstyrningen ska leda till en mer kunskapsbaserad, säker, 
personcentrerad, jämlik, tillgänglig och effektiv vård 

- samarbetar och verkar genom den gemensamma etablerade 
kunskapsstyrningsstrukturen 

- säkrar en långsiktig regional och lokal kunskapsorganisation, som 
speglar den nationellt gemensamma 

- siktar mot ett gemensamt nationellt kunskapsstyrningssystem – 
genom ett utvecklat samspel med patienter, kommuner, staten och 
andra aktörer 

- säkrar nationellt gemensamma samverkansdelar inom områden där 
det är mer ändamålsenligt och effektivt att samarbeta med syfte att 
komplettera och stödja det som behöver göras på regional och lokal 
nivå 

Rekommendation till inriktning för fortsatt utveckling av det nationella 
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027 
redovisas i sin helhet i bilaga. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 160 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Region Kalmar län godkänner och ställer sig bakom rekommendation från 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om inriktning för fortsatt 
utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvårdsområdet 2023-2027.  
Beslutet anmäls till SKR”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2022 
2. Meddelande från Sveriges kommuner och regioners förbundsstyrelse – 
Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det 
nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 
2023-2027 
 
Protokollsutdrag till:  Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
  Planeringsdirektör 
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§ 168  Ärendenummer RS 2022/858 

Yttrande över slutbetänkandet Vägen till ökad 
tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom 
lagens ram (SOU 2022:22) 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkande 
Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens 
ram (SOU 2022:22. 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över slutbetänkande Vägen 
till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 
(SOU 2022:22).  
Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län (regionen) ser positivt på den utveckling som 
utredningen beskriver om 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 ett behov av att förtydliga de begrepp som ligger till 
grund för väntetidsmätningarna, framför allt undersökning, medicinsk 
bedömning, behandling, utredning och viss vård.  
Region Kalmar län befarar att vissa av förslagen riskerar att leda till en 
kraftigt ökad administrativ belastning, vilket kan få till följd att vårdens 
resurser används på ett sätt som motverkar syftet med utredningens förslag. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 161 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över slutbetänkande 
Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens 
ram (SOU 2022:22. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2022 
2. Yttrande över slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, 

tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22 
3. Sammanfattning av slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet - 

delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) 
 
Protokollsutdrag till:  Socialdepartementet 
  Planeringsdirektör 
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§ 169  Ärendenummer RS 2022/1099 

Samarbetsavtal från och med 2023 Småland Blekinge 
Halland South Sweden, SBHSS 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner för sin del reviderat samarbetsavtal för Småland 
Blekinge Halland South Swedens Brysselkontor. 

Bakgrund 
Småland Blekinge Halland South Swedens nuvarande samarbetsavtal löper 
ut 31 december 2022. Styrgruppen gav på styrgruppsmötet 1 juli 2021 
uppdrag till chefsgruppen att påbörja en process för att ta fram förslag till 
nytt samarbetsavtal. Ett förslag presenterades på styrgruppens möte 30 juni 
2022 och beslutet blev att föreslå ägarna av Brysselkontoret att godkänna 
förslaget. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att för sin del 
godkänna det reviderade samarbetsavtal för Småland Blekinge Halland 
South Swedens Brysselkontor. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 162 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner för sin del reviderat samarbetsavtal för Småland 
Blekinge Halland South Swedens Brysselkontor". 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 augusti 2022  
2. Samarbetsavtal från och med 2023 - Småland Blekinge Halland South 
Sweden  
3. Justerat protokollsutdrag RUN daterat den 24 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till:  Småland Blekinge Halland South Sweden, 
   

Regional utvecklingsdirektör 
   
  Regionstab kansli 
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§ 170  Ärendenummer RS 2021/746 

Förordnande som smittskyddsläkare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Staffan Sylvan till ställföreträdande smittskyddsläkare 
från och med 1 oktober 2022 till och med 30 juni 2023. 

Bakgrund 
Enligt 1 kap 9 § smittskyddslagen utses smittskyddsläkare av nämnd som 
avses i 7 kap 18 §, hälso- och sjukvårdslagen, vilket för Region Kalmar läns 
del innebär regionstyrelsen.  
Staffan Sylvan har tidigare varit tillförordnad smittskyddsläkare. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 163 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen utser Staffan Sylvan till ställföreträdande 
smittskyddsläkare från och med 1 oktober 2022 till och med 30 juni 2023”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2022 
 
Protokollsutdrag till: Smittskyddsläkaren 
  Staffan Sylvan 
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§ 171  Ärendenummer RS 2022/750 

Arbetsordning och reglementen mandatperioden 2023-
2026 

Beslut 
1. Regionstyrelsen fastställer arbetsordningarna för regionstyrelsens 
arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, regionstyrelsens 
budgetberedning samt arbetsordningen för regionstyrelsens beredning för 
forskning och utveckling samt e-hälsa, att gälla för mandatperioden 2023-
2026  
 
Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige fastställer 
reglemente för regionstyrelsen. 
 
2. Regionstyrelsen fastställer reglementena för Region Kalmar läns 
funktionshinderråd och Region Kalmar läns pensionärsråd att gälla för 
mandatperioden 2023-2026.  
 

Bakgrund 
Med anledning av ny politisk organisation och mandatperiod görs en översyn 
av gällande arbetsordningar och reglementen, som föreslås att gälla för 
mandatperioden 2023-2026.  
 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 164 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
 
1. ”Regionstyrelsen fastställer arbetsordningarna för regionstyrelsens 

arbetsutskott, regionstyrelsens personalutskott, regionstyrelsens 
budgetberedning samt arbetsordningen för regionstyrelsens beredning för 
forskning och utveckling samt e-hälsa, att gälla för mandatperioden 
2023- 2026  

 
Beslutet gäller under förutsättning att regionfullmäktige fastställer 
reglemente för regionstyrelsen.  
 

2. Regionstyrelsen fastställer reglementena för Region Kalmar läns 
funktionshinderråd och Region Kalmar läns pensionärsråd att gälla för 
mandatperioden 2023-2026”. 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022  
2. Arbetsordningar och reglemente för mandatperioden 2023-2026, 
regionstyrelsen 
 
Protokollsutdrag till: Kanslidirektör 
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§ 172  Ärendenummer RS 2022/1159 

Redovisning om palliativa enheten på Västerviks 
sjukhus hösten 2022 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner redovisningen om verksamheten vid palliativa 
enheten på Västerviks sjukhus hösten 2022. 
 
Så snart bemanning är på plats ska den palliativa enheten återgå till tidigare 
arbetssätt.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fortlöpande redovisa 
arbetets gång till regionstyrelsen under hösten 2022.  

Bakgrund 
Med anledning av att den palliativa enheten har haft bemanningsutmaningar 
sedan i somras har verksamhetsanpassningar varit nödvändiga under 
sommaren. Nedan följer en redovisning av det aktuella läget.  

Redovisning 
Den 1 januari 2007 inrättades en regionövergripande, sammanhållen enhet 
för palliativ vård som sedan dess organisatoriskt tillhört Geriatriska kliniken 
Länssjukhuset i Kalmar. Enheten är intakt och arbetar som vanligt. 
I januari 2021 öppnades (i enlighet med regionplanerna för 2018–2020 
respektive 2019–2021) en palliativ enhet vid Västerviks sjukhus, som ett 
komplement till den palliativa vård som bedrivs i hemmet. Enheten 
inkluderade bland annat sex vårdplatser belägna på avdelning 6 och 
organiserades som en del av medicinkliniken. På grund av ombyggnation 
flyttades vårdplatserna till kirurgklinikens avdelning 2. Efter sommaren 2022 
har verksamhetsanpassningar varit nödvändiga vid kirurgkliniken på grund 
av personalbrist.  
 
Tillfälliga verksamhetsanpassningar av vårdplatsantal och 
vårdplatssammansättning till följd av förändrade förutsättningar så som till 
exempel personalbrist är en naturlig del i den operativa ledningen av 
sjukvårdsverksamheten och sker löpande. Ett exempel är kirurgkliniken vid 
Länssjukhuset i Kalmar som vid flera tillfällen de senaste åren växlat mellan 
att ha två eller tre avdelningar öppna: Ett annat är den onkologiska 
mottagningen i Västervik som fått anpassa sin verksamhet ett flertal gånger. 
 
Samtliga patienter med palliativt vårdbehov vid sjukhuset i Västervik tas om 
hand och kommer temporärt att vårdas på de kliniker som ansvarar för deras 
grundsjukdom. Den palliativa enheten består och stödjer verksamheterna 
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med ett konsultativt arbetssätt till dess att vårdplatserna kan återgå till 
normalläge.   
 
Sjukhus- och klinikledningarna prioriterar frågan och arbetar intensivt för att 
kunna öppna de palliativa platserna så snabbt som möjligt. Det är dock 
beroende av hur snabbt nödvändiga rekryteringar kan genomföras.  
 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt följande: 
Regionstyrelsen godkänner redovisningen om verksamheten vid palliativa 
enheten på Västerviks sjukhus hösten 2022. 
 
Så snart bemanning är på plats ska den palliativa enheten återgå till tidigare 
arbetssätt.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fortlöpande redovisa 
arbetets gång till regionstyrelsen under hösten 2022. 
 
--- 
Det antecknas till protokollet att Malin Sjölander (M), Jimmy Loord (KD), 
Johanna Wyckman (L) samt Martin Kirchberg (SD) återtar inskickad 
framställan om extrainsatt sammanträde med regionstyrelsen och 
regionfullmäktige. Framställan gällde behandling av frågan om palliativ 
enhet på Västerviks sjukhus. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022 
 
Protokollsutdrag till: Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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§ 173  Ärendenummer RS 2022/282 

Svar på motion om administrativa råvarudata 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige avslår motion om administrativa råvarudata. 

Bakgrund 
Leif Svensson (V) har lämnat in en motion om en radikal genomlysning av 
Region Kalmar läns datainsamlingar och lyfter fråga om regionen samlar in 
mer data än nödvändigt och om minskad insamling av data skulle kunna 
frigöra tid för vårdens medarbetare.  
Yttrande  
Motionen lyfter den viktiga frågan om nytta med den insamling av data som 
sker inom regionens hälso- och sjukvård.  
Region Kalmar län har att förhålla sig till dataskyddsförordningen och annan 
svensk lag vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter ska alltid 
behandlas med stöd av en laglig grund och en avvägning mellan den 
enskildes integritet och den egna verksamhetens effektivitet ska göras. Det är 
enligt dataskyddsförordningen inte heller tillåtet för regionen att behandla 
personuppgifter utöver vad som är nödvändigt.  
Det kan alltså konstateras att insamling av personuppgifter inte är tillåten om 
den inte är nödvändig och nyttan är vägd mot det integritetsingrepp som 
insamlingen och bearbetningen innebär. Region Kalmar läns förhållningssätt 
framgår i mer detalj i Riktlinje för personuppgiftsbehandling, antagen av 
regionstyrelsen.  
Inom regionen och i samverkan med andra myndigheter pågår mycket arbete 
för att underlätta den nödvändiga insamling av data som sker i syfte att 
insamlingen och bearbetningen inte ska kräva mer resurser än nödvändigt. 
Exempel på detta är digitalisering av journal och andra vårdsystem, 
automatöverföring till nationella kvalitetsregister, automatiserad överföring 
av data till regiongemensamma datainsamlingar via Sveriges Kommuner och 
Regioner samt till olika statliga myndigheter. Utvecklingsområden finns 
också som exempelvis fortsatt utvecklingsarbete med Cosmic i länets 
kommuner och ytterligare utvecklad automatöverföring till kvalitetsregister 
och andra datainsamlingar.  
Kontinuerligt pågående arbete med rätt använd kompetens är också viktigt 
för att inte mer av direkt patienttid än nödvändigt ska tas till datainsamling 
och bearbetning. I vissa delar behövs också moderniserad lagstiftning för att 
möjliggöra automatisk datahantering. 
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Mot bakgrund av att Region Kalmar län följer regionens riktlinje och endast 
samlar in data om det är nödvändigt och nyttan är konstaterad, samt att en 
fullständig genomlysning skulle innebära ett omfattande administrativt 
arbete föreslås att motionen avslås. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 165 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige avslår motion om administrativa råvarudata”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2022  
2. Motion angående administrativa råvarudata  
3. Riktlinje för personuppgiftsbehandling 
 
Protokollsutdrag till:  Regionfullmäktige 
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§ 174  Ärendenummer RS 2022/311 

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

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motionen om att handlingar som utgör 
beslutsunderlag ska vara på svenska, med redovisat yttrande. 

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

Yttrande 
Språkanvändningen i offentlig verksamhet framgår bland annat av 
språklagen (2009:600). I lagen stadgas att språket i domstolar, 
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig 
verksamhet är svenska. Av förarbetena till lagen (proposition 2008/09:153) 
framgår att lagstiftaren har tänkt sig ett kärnområde som omfattar sådana 
förfaranden och allmänna handlingar där användningen av svenska språket 
är av särskilt stor betydelse inom den offentliga verksamheten. Exempel som 
ges är vid den politiska beslutsprocessen, domstolsförhandlingar, domar, 
protokoll, beslut, föreskrifter, verksamhetsberättelser och andra dokument av 
liknande karaktär.  
För handlingar som utgör beslutsunderlag till nämnder och beredningar i 
Region Kalmar län följer regionen de regleringar som finns inom området. 
De handlingar som regionen framställer (exempelvis tjänsteskrivelser, 
yttranden och protokoll) är på svenska.  
En del remisser som inkommer till Region Kalmar län är knutna till 
exempelvis EU-sammanhang och har ibland underlag som är på engelska. I 
dessa fall är det den som begär yttrande som ansvarar för nödvändiga 
översättningar. Regionen har ingen skyldighet att översätta de underlag som 
bifogas. Vid översättningar från respektive remissinstans kan det exempelvis 
finnas risk för felaktiga eller språkligt dåliga översättningar.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att besvara 
motionen med redovisat yttrande. 
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 166 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om att handlingar som utgör 
beslutsunderlag ska vara på svenska, med redovisat yttrande”. 

Överläggning  
1. Ordförande föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets 

förslag. 
2. Martin Kirchberg (SD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 

regionfullmäktige att bifalla motionen. 
--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets eller 
Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2022 
2. Motion om att handlingar som utgör beslutsunderlag ska vara på svenska 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
 

60Comfact Signature Referensnummer: 1453695



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-09-19 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 175  Ärendenummer RS 2022/390 

Svar på motion om en energikommission 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motionen om energikommission med redovisat 
yttrande.   

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

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

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

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

 
• Fossilfri vätgas Kalmar län 

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

 
• Arbetet med aktualisering av handlingsprogram Fossilbränslefri 

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

 
Med hänsyn till ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen 
med redovisat yttrande.  
 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besvara 
motionen om energikommission med redovisat yttrande. 
 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 167 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om energikommission med redovisat 
yttrande”. 

Överläggning 
1. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 
2. Malin Sjölander (M), med instämmande av Johanna Wyckman (L), 

föreslår att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige att bifalla 
motionen. 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) 
eller Malin Sjölanders (M) och Johanna Wyckmans (L) förslag. Hon finner 
att regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag. 
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Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
- Ledamot som röstar för Karin Helmerssons (C) förslag röstar ja  
- Ledamot som röstar för Malin Sjölanders (M) och Johanna Wyckmans (L) 
förslag röstar nej 
Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Malin Sjölander (M)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Johanna Wyckman (L)  X  

Yvonne Hagberg (S) X   

Mattias Adolfson (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Gunilla Johansson (S) X   

Christel Alvarsson (C) X   

Lennart Hellström (M)  X  

Jimmy Loord (KD)  X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  X  

Martin Kirchberg (SD)  X  

Bo Karlsson (SD)  X  

Linda Fleetwood (V) X   

Angelica Katsanidou (S), ordförande X   

 
Regionstyrelsen beslutar enligt Karin Helmerssons (C) förslag med resultatet 
8 ja, 7 nej. 
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2022 
2. Motion gällande att energikommission krävs för att lösa elkrisen 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 176  Ärendenummer RS 2022/474 

Svar på motion om samarbete mellan Region Kalmar 
län och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län, 
ställd av Michael Erlandsson (SD) 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar motion om samarbete mellan Region Kalmar län 
och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län med redovisat yttrande. 

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

2008 övertogs hemsjukvården av kommunerna i länet och skatteväxling 
gjordes och här ingick även verksamheterna för hjälpmedel. Initialt köpte 
kommunerna tjänst rörande allt kring hjälpmedel av landstinget. 
2011 beslutade kommunerna att upphöra med tjänsteköp och bildade 
tillsammans Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, där ingick 11 
av länets 12 kommuner. Torsås kommun valde att själv bedriva 
verksamheten kring hjälpmedel under ett flertal år, idag ingår dock även 
Torsås kommun i kommunal hjälpmedelssamverkan. Den 1 januari 2012 
startade Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län sin verksamhet. 
Samverkan gällande hantering av hjälpmedel finns idag via Länsgemensam 
ledning. Ansvarsfördelning mellan kommunerna och Region Kalmar län 
gällande Habilitering och Rehabilitering har tagits fram i samverkan både 
gällande hjälpmedel och sjukvårdsinsatser. Praktiska anvisningar 2021 syftar 
till att tydliggöra ansvarsfördelningen så att gråzonerna minimeras och 
patienten sätts i fokus. 
Regionen ansvarar för hjälpmedel till barn upp till 18 år, vid akut sjukvård, 
medicinska behandlingshjälpmedel till alla åldersgrupper, 
kommunikationshjälpmedel till alla åldersgrupper, elrullstolar till vuxna 
inskrivna vid regionens habilitering när patienten själv kör sin rullstol, 
styrsätt till kommunikationshjälpmedel inklusive montering på hjälpmedel 
förskrivna av regionen, formgjutna sitsar som ska monteras på hjälpmedel 
förskrivet av regionen, ortopedtekniska hjälpmedel och teknisk service till 
patienter av hjälpmedel förskrivna av regionens förskrivare. 
Kommunerna ansvarar för hjälpmedel i hemmet oavsett boendeform 
(tröskelprincipen), hjälpmedel i daglig verksamhet, personliga hjälpmedel i 
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skolan för personer över 18 år, kognitionshjälpmedel och sinnesstimulerande 
hjälpmedel, Styrsätt till kommunikationshjälpmedel inklusive montering på 
hjälpmedel förskrivet av kommunen och teknisk service till patienter av 
hjälpmedel förskrivna av kommunernas förskrivare. 
Regionens hjälpmedelsverksamhet och Kommunal hjälpmedelssamverkan i 
Kalmar län har gemensamt tagit fram ett samverkansdokument som 
beskriver hur samverkan ska ske när det gäller enskilda patientärenden. 
Samverkan sker även vid upphandling av hjälpmedel. 
Som det framgår av ovan pågår redan samarbete mellan Region Kalmar län 
och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län. Därutöver arbetar 
regionens hjälpmedelsverksamhet kontinuerligt med att förbättra samverkan 
med Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar 
motionen med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 168 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar motion om samarbete mellan Region Kalmar 
län och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län med redovisat 
yttrande”. 

Överläggning  
1. Ordförande föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 

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

regionfullmäktige att bifalla motionen. 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets eller 
Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2022 
2. Motion om att regionen tar initiativ till ett formaliserat samarbete mellan 
Region Kalmar län och Kommunal hjälpmedelsamverkan i Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till:  Regionfullmäktige 
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§ 177  Ärendenummer RS 2022/462 

Svar på medborgarförslag om digital 
sjukvårdsrådgivning 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om digital 
sjukvårdsrådgivning med redovisat yttrande.   

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

Yttrande 
Medborgarförslaget stämmer med den vision och målbild för invånarens 
digitala vårdkontakter som Region Kalmar län arbetar för att verkställa. Den 
del som kommer möjliggöra digital sjukvårdsrådgivning håller just nu på att 
upphandlas som en gemensam nationell plattform under namnet Första 
linjens digitala vård. Upphandlingen har överklagats och planen är att så fort 
upphandlingen är klar implementera arbetssättet i vår verksamhet.  
Redan idag finns möjlighet att ha sitt möte digitalt vid återbesök när det är 
lämpligt eller att skifta från telefon till videomöte. Inom rehabverksamheten 
finns möjlighet att få bedömning genom att beskriva sina symptom i mallar 
på 1177.se och när det är lämpligt sedan få ett digitalt möte eller hänvisning 
till information om egenvård. Målbilden för invånarens digitala 
vårdkontakter är att bredda och utöka möjligheterna till bedömning, chatt 
och videomöten genom den nationella plattformen Första linjens digitala 
vård. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 169 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om digital 
sjukvårdsrådgivning med redovisat yttrande”. 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 augusti 2022 
2. Medborgarförslag - Digital sjukvårdsrådgivning 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 178  Ärendenummer RS 2022/637 

Svar på medborgarförslag om behov av akut 
gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om behov av akut 
gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun.  

Bakgrund 
Maksim Skut har i ett medborgarförslag framfört att det finns behov av en 
akut gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun.  
För närvarande bedrivs gynekologisk mottagningsverksamhet på 
specialistenheten på Oskarshamns sjukhus, med kvinnokliniken i Västervik 
som ansvarig enhet. Verksamheten omfattar 1-2 mottagningsdagar per vecka 
under terminstid, med uppehåll under del av sommaren. Därutöver sker 
planerade läkarbesök på mödrahälsovården i Oskarshamn en dag varannan 
vecka. Det finns även en privat gynekolog som har mottagning på 
specialistenheten en dag per vecka. 
För att använda regionens resurser optimalt bedrivs endast planerad 
mottagning för gynekologiska patienter vid Oskarshamns sjukhus. Det finns 
inga avsatta akuttider då risken är stor att de blir outnyttjade, vilket vore 
olyckligt då tillgången på gynekologisk kompetens är starkt begränsad. 
För att en akut verksamhet ska vara verkningsfullt krävs att den är ytterst 
tillgänglig, helst dygnet runt veckans alla dagar. Akut gynekologisk 
verksamhet är dessutom till stor del kopplad till förlossningsvården, varför 
denna verksamhet i regionen är förlagd till Länssjukhuset i Kalmar och 
Västerviks sjukhus. 
Bedömningen är att en akutgynekologisk verksamhet i Oskarshamn är allt 
för svår att inrätta rent praktiskt. Därutöver bedöms en sådan insats vara ett 
ineffektivt sätt att nyttja en mycket begränsad resurs på.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 170 den 13 september följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om behov av akut 
gynekologverksamhet i Oskarshamns kommun”. 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022  
2. Medborgarförslag om behov av gynekolog i Oskarshamns kommun 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 179  Ärendenummer RS 2022/121 

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

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige avslår medborgarförslag om borttagande av avgift för 
bårbilstransport vid dödsfall i hemmet.   

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att ta bort avgiften 
för bårbilstransport vid dödsfall i hemmet.  
Region Kalmar län ansvarar för transport av avliden från hemmet till 
bårhuset i den mån de anhöriga inte väljer att ombesörja detta själva. När det 
gäller transport från särskilt boende är det kommunen som ansvarar för detta. 
Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Sveriges 
Kommuner och Landstings cirkulär 2005:52.  
Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap 1§ Hälso- och sjukvårdslagen 
medger att regioner och kommuner får ta ut avgifter i samband med 
omhändertagande av avlidna. Om sjukvårdshuvudmannen väljer att ta ut 
avgift för denna tjänst måste avgiften fastställas på samma sätt som övriga 
avgifter, det vill säga i respektive fullmäktige. Avgiften ingår inte i 
regionens högkostnadsskydd. Det är dödsboet som ska betala denna avgift.  
Planeras det obduktion, uttagande av implantat eller rättsmedicinsk 
undersökning ansvarar regionen fullt ut för transportkostnaderna. Dessa 
kostnader belastar inte dödsboet.  
Landstingsfullmäktige beslutade den 30 november 2005, § 100, att berört 
dödsbo ska betala den faktiska kostnaden för transport av avliden mellan 
hemmet och bårhuset. Dödsboet stod för hela kostnaden som varierade 
kraftigt beroende på resväg och tid på dygnet. De närstående beställde 
transporten av den begravningsentreprenör de valde och betalade kostnaden 
direkt till entreprenören.  
Efter beslut i landstingsfullmäktige 29 maj 2018, § 52, har Region Kalmar 
län tagit ut en enhetlig avgift om 1 500 kr av dödsboet istället för den 
faktiska kostnaden. Motiveringen till beslutet var att en enhetlig avgift är 
transparent och det blir tydligt vilken avgift som gäller. Det skulle därmed 
bli oviktigt för de anhöriga hur lång transporten är eller vid vilken tidpunkt 
den utförs.  
Avgifterna varierar mellan regionerna där vissa regioner har avgiftsfritt 
medan andra regioner har den faktiska kostnaden. Region Östergötland har 
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en avgift som mest på 545 kr medan begravningsbyråerna i Region 
Jönköping fakturerar dödsboet direkt. Avgifterna varierar även mellan länets 
kommuner där till exempel Oskarshamns kommun har en avgift på 1 500 kr 
medan avgiften i Vimmerby kommun kan variera mellan 2 084 kr och 3 682 
kr beroende på var och när på dygnet dödsfallet inträffade. 
Region Kalmar län ser ingen anledning att ändra det beslut som fattades 
2018. Med en enhetlig taxa är avgiften förutsägbar, jämlik, och transparent. 
Anhöriga har också möjligheten att själva kontakta begravningsbyrå, dock 
kan detta generera en högre kostnad.  
Med anledning av den information som framkommer i medborgarförslaget 
kommer Region Kalmar län att se över rutinerna för information till anhöriga 
angående bårbilstransporter och tillhörande kostnad i samband med dödsfall. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige avslår 
medborgarförslag om borttagande av avgift för bårbilstransport vid dödsfall i 
hemmet. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 171 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige avslår medborgarförslag om borttagande av avgift för 
bårbilstransport vid dödsfall i hemmet”. 

Överläggning  
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att ärendet återremitteras med uppdrag 

att ta fram beräknad årlig kostnad för att låta avgiften för bårbilstransport 
vid dödsfall i hemmet ingå i högkostnadsskyddet. 

2. Ordförande föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
vid mötet eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon 
finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet. 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. Hon finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2022 
2. Medborgarförslag - rörande borttagande av bårbilstransport vid dödsfall i 
hemmet 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 180  Ärendenummer RS 2022/732 

Svar på medborgarförslag om att införa klimatnödläge 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:  
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om att införa klimatnödläge 
med redovisat yttrande.  

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

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

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

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

• Installation av destruktionsanläggning för lustgas vid länssjukhuset i 
Kalmar.  

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

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

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

Region Kalmar län redogör för klimatbokslutet i årsredovisningen och 
hållbarhetsredovisning så att alla invånare kan ta del av informationen. Även 
information i sociala medier genomförs kring vårt klimatarbete.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget besvaras med 
redovisat yttrande. 
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 172 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om att införa 
klimatnödläge med redovisat yttrande”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2022 
2. Medborgarförslag om att införa klimatnödläge i Region Kalmar län 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 181  Ärendenummer RS 2022/789 

Redovisning av partistöd och ungdomspolitiskt stöd 
2021 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2021. 

Bakgrund 
Enligt Regler för kommunalt partistöd mm. ska en mottagare av partistöd 
årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts 
för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
Redovisningen ska lämnas till regionfullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång, alltså den 30 juni. Om redovisning enligt 4 
kap 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
--- 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit 
med redovisningar av partistöd för 2021. Redovisningarna har inkommit i 
föreskriven tid och uppfyller formkraven. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 173 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige godkänner redovisningarna av partistöd 2021”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 juni 2022 
2. Redovisning av partistöd samt ungdomspolitiskt verksamhetsstöd 2021 
för: 

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

 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 182  Ärendenummer RS 2022/750 

Politisk organisation mandatperioden 2023-2026, 
reglementen och arbetsordningar samt bestämmelser 
och regler för förtroendevaldas arvoden med mera 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
1. Regionfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region 

Kalmar län för mandatperioden 2023-2026. 
2. Regionfullmäktige fastställer arbetsordningarna för regionfullmäktige 

och länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor, att gälla för 
mandatperioden 2023-2026.  
Regionfullmäktige fastställer reglementena för regionstyrelsen, 
krisledningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, 
folkhögskolestyrelsen, patientnämnden och kollektivtrafiknämnden samt 
revisionsreglemente, att gälla för mandatperioden 2023-2026. 

3. Regionfullmäktige fastställer reviderade Regler och 
bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera, att 
gälla för mandatperioden 2023-2026.  

 

Bakgrund 
En parlamentarisk arbetsgrupp - bestående av representanter för samtliga 
partier i regionfullmäktige - har tagit fram ett förslag till politisk organisation 
för Region Kalmar län för mandatperioden 2023-2026. 
 
Med anledning av ny politisk organisation och mandatperiod görs en översyn 
av gällande regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera 
samt arbetsordningar och reglementen, som föreslås att gälla för 
mandatperioden 2023-2026.  
 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 174 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
 
”1. Regionfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region 
Kalmar län för mandatperioden 2023-2026.  
 
2. Regionfullmäktige fastställer arbetsordningarna för regionfullmäktige och 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor, att gälla för 
mandatperioden 2023-2026. Regionfullmäktige fastställer reglementena för 
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regionstyrelsen, krisledningsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, 
folkhögskolestyrelsen, patientnämnden och kollektivtrafiknämnden samt 
revisionsreglemente, att gälla för mandatperioden 2023-2026.  
 
3. Regionfullmäktige fastställer reviderade Regler och bestämmelser för 
förtroendevaldas arvoden med mera, att gälla för mandatperioden 2023-
2026”. 
 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2022  
2. Bild över politisk organisation Region Kalmar län 2023  
3. Politisk organisation mandatperioden 2023-2026, beskrivning  
4. Arbetsordningar och reglementen ny mandatperiod 2023-2026, 
regionfullmäktige  
5. Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden mm 2023-2026 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 183  Ärendenummer RS 2020/1085 

Regional transportplan för Kalmar län 2022-2033 

Beslut 
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige fastställer Regional transportplan för Kalmar län 2022–
2033 efter revideringar till följd av att regeringen fastställt nationell 
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen.  
Reservationer  
Samtliga ledamöter från M, KD och L reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
I och med regeringens fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan 
för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 (7 juni 2022, 
I2022/01294 m.fl.) så har också de definitiva ekonomiska ramarna för 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för 
samma period fastställts. Av regeringens beslut framgår vidare att respektive 
läns nivå för planperioden ska justeras i förhållande till verkligt utfall av 
upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. 
Trafikverket beslutade den 23 juni 2022 att den regionala transportplanen för 
Kalmar län 2022–2033 förfogar över 1 112 032 mkr.  
I och med regeringens fastställelsebeslut om nationell transportplan så har 
objektet riksväg 25 Trafikplats Glasporten i Nybro kommun namngivits och 
det till en kostnad om 80 mkr. Det tillsammans med Nybro kommuns 
medfinansiering om 40 mkr gör att objektet är fullt finansierat och att någon 
namngivning i regional transportplan inte längre behövs. Objektet har därför 
utgått och återstående medel efter Trafikverkets avräkning har förts över till 
objektet riksväg 37/47 Århult-Oskarshamn. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
24 augusti 2022 och på kollektivtrafiknämndens sammanträden den 25 
augusti 2022.  
Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att fastställa 
Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 efter revideringar till följd 
av att regeringen fastställt nationell trafikslagsövergripande plan för 
transportinfrastrukturen.  
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit regionfullmäktige att fastställa 
Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033 efter revideringar till följd 
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av att regeringen fastställt nationell trafikslagsövergripande plan för 
transportinfrastrukturen med följande tillägg: 
”Att det skrivs in i den regionala transportplanen 2022–2033 att riksväg 35 
Överum–Ulvsdal ska göras planeringsmogen genom att det snarast 
genomförs en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för vägsträckan, samt att det i planen 
tydligt framgår att samma vägsträcka föreslås bli en prioriterad satsning i 
nästa regionala transportplan, för perioden 2026–2037.” 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 175 den 13 september 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige fastställer Regional transportplan för Kalmar län 2022– 
2033 efter revideringar till följd av att regeringen fastställt nationell 
trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen”. 

Överläggning 
1. Peter Wretlund (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
2. Malin Sjölander (M), med instämmande av Johanna Wyckman (L), 
föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt kollektivtrafiknämndens förslag 
till beslut. 
--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar 
enligt Malin Sjölanders (M) och Johanna Wyckmans (L) förslag till beslut 
eller Peter Wretlunds (S) förslag till beslut. Hon finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag. 
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:  
- Ledamot som röstar för Peter Wretlunds (S) förslag röstar ja  
- Ledamot som röstar för Malin Sjölanders (M) och Johanna Wyckmans (L) 
förslag röstar nej 
Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Malin Sjölander (M)  X  

Karin Helmersson (C) X   

Johanna Wyckman (L)  X  

Yvonne Hagberg (S) X   

Mattias Adolfson (S) X   

Peter Wretlund (S) X   

Gunilla Johansson (S) X   

Christel Alvarsson (C) X   

Lennart Hellström (M)  X  

Jimmy Loord (KD)  X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  X  
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Martin Kirchberg (SD)  X  

Bo Karlsson (SD)  X  

Linda Fleetwood (V) X   

Angelica Katsanidou (S), ordförande X   

 
Regionstyrelsen beslutar enligt Peter Wretlunds (S) förslag med resultatet 8 
ja, 7 nej. 
Reservationer  
Samtliga ledamöter från M, KD och L reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse regionala utvecklingsnämnden daterad den 24 augusti 
2022  
2. Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033  
3. Justerat protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden daterat den 7 
september 2022  
4. Justerat protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden daterat den 6 
september 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 184   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen: 

• Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd 
om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, RS 2022/697  

• Yttrande över vård- och omsorgsprogrammet på Mönsteråsgymnasiet, 
Mönsterås kommun, RS 2022/760  

• Yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande 
och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på 
hälso- och sjukvårdens område, RS 2022/913  

• Yttrande över handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
Ölands Kommunalförbund, RS 2022/970  

• Yttrande över Ändring av stadsplan för kvarteret Krokodilen i Kalmar, 
Kalmar kommun, RS 2022/630  

• Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets 
och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområde, RS 2022/726 
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§ 185   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:  

• Beslut om utbetalning till regionerna för arbete med krisberedskap och 
civilt försvar 2022, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB, RS 2022/836  

• Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2022, RS 2021/1308  

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022, RS 2022/98  

• Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2022, RS 2022/4  

• Förbundsavgift år 2023 till Sveriges Kommuner och Regioner, 
meddelande 11/2022, RS 2022/872  

• Regionsamverkan Sydsverige 2022, RS 2022/168  

• Utvärdering av regionernas svar på enkät om screening för att upptäcka 
bröstcancer - Ojämlika förutsättningar för upptäckt av bröstcancer, 
Socialstyrelsen, RS 2021/1192  

• AB Transitio 2022, RS 2022/209  

• Politisk överenskommelse om rådsposter mandatperioden 2023-2026, RS 
2022/750  

• Protokoll – Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 14 juni 2022, RS 
2022/46  

• Protokoll från Kollektivtrafiknämnden, 2022-05-30, RS 2022/215  

• Årliga ramar för länsplaner för regional transportinfrastruktur 2022- 
2033, RS 2022/938  

• Remiss avseende Graviditet, förlossning och tiden efter - Nationellt 
kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå, 
Socialstyrelsen, RS 2022/547  

• Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande 
delplaner, Länsstyrelsen, RS 2022/203 
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• Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga befintliga 
skyddade utrymmen och lokaler avsedda för hälso- och sjukvården, 
Socialdepartementet, RS 2022/977  

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Länsstyrelserna att stödja kommunerna i 
deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens beredskap, Socialdepartementet, RS 2022/978  

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att 
påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka 
öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel från 
apotek, Socialdepartementet, RS 2022/979  

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka 
blodverksamheterna, Socialdepartementet, RS 2022/980  

• Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
avseende regeringsuppdraget gällande skyddade utrymmen, RS 2022/988  

• Protokoll och kallelser – Regionstyrelsens presidium, RS 2022/40  

• Protokoll och kallelser – Beredningen för invånarfrågor, RS 2022/48  

• Protokoll – Styrgrupp för SBHSS – Småland Halland Blekinge South 
Sweden 2022, RS 2022/381  

• Utlysning av Statsbidrag till regioner för 2022 för att utöka antalet 
vårdplatser (ytterligare medel), RS 2022/543  

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten 
och Tandvårds- och läkemedelsverket att utforma ett system med 
beredskapsapotek, Socialdepartementet, RS 2022/1030  

• Regeringsbeslut - Avtal mellan Europeiska Kommissionen och HIPRA 
HUMAN HEALTH, S.L., RS 2022/25  

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Statens energimyndighet och Trafikverket 
att ta fram ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och 
tankinfrastruktur för vätgas, Infrastrukturdepartementet, RS 2022/1066  

• Val av ordförande i Läkemedelskommittén, RS 2021/241  

• Regeringsbeslut - Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022, RS 
2022/450  

• Ekonomiska uppföljningar, månads- och delårsrapporter för Region 
Kalmar län 2022, RS 2021/1315  

• Protokoll från Kollektivtrafiknämnden 2022-08-25, RS 2022/215  

• Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 2022-08-24, RS 2022/214  

• Protokoll från Folkhögskolestyrelsen 2022-08-24, RS 2022/280 

• Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott den 13 september 2022, RS 
2022/38 
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