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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 190
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan med den ändringen att
ärende 34 Regionplan 2023-2025 och ärende 40 Delårsrapport och intern
kontroll behandlas sist av beslutsärendena.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 191
Val av justerare
Beslut
Regionstyrelsen utser Jimmy Loord (KD) att tillsammans med ordförande
justera mötets protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 192

Ärendenummer RS 2022/268

Hållbar utveckling i hela länet
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Elförsörjning
Energikontor Sydost har på uppdrag av Region Kalmar län genomfört en
förstudie om elförsörjning i Kalmar Län. Information ges om resultatet från
förstudien, förslag på fortsatt arbete samt hur Region Kalmar län kan arbeta
utifrån förslagen.
Projekt WaterMan
Region Kalmar län leder projektet WaterMan under tre år. Regionen
kommer att samarbeta med aktörer i sju andra länder runt Östersjön för att
arbeta fram konkreta strategier och metoder för att motverka vattenbrist.
Information från Kalmar länstrafik
Statistik för biljettförsäljning (Kalmar länstrafiks egna försäljningskanaler)
redovisas, jämförelse sker också med 2019-2021. Information ges också om
resandestatistik per månad i länet, (2019 och 2022), samt punktlighet för
buss (all busstrafik i Kalmar län). Det totala resandet i länet hittills under
2022 är lägre jämfört med resandet 2019, men antalet sålda seniorbiljetter
har ökat och ligger nu på sin högsta nivå sedan införandet. Även
försäljningen av 30-dagarsbiljetter ligger på en högre nivå än 2019. Däremot
ligger försäljningen av enkelbiljetter på en lägre nivå än 2019. Punktligheten
för busstrafiken i länet låg på 80 procent i september 2022 och har som högst
varit 86 procent under året.
Nya tågfordon kommer att ersätta befintlig krösatågsflotta. Av de 12 fordon
som kommer att köpas in till Region Kalmar län är åtta bimodala och fyra
elektriska.
--Föredragande
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
Christer Holmgren, trafikdirektör
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 193

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:
Strategin Varje dag lite bättre – kraften hos många!
Region Kalmar län har en övergripande strategi för kvalitet och
utveckling, Varje dag lite bättre – kraften hos många!. Strategin ligger till
grund för att skapa en lärande organisation, som bygger på kraften i allas
engagemang och insatser. 2021 uppdaterades strategin, information ges
om några av de punkter som den uppdaterade strategin innehåller.
Strategin omfattar följande sex områden som ger stöd och ledning för
Region Kalmar läns arbete med förbättring, forskning, och innovation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fokusera på att öka värdet för de vi är till för
Bedriv förbättringsarbete med systematik
Stöd forskning och innovation
Visa resultat öppet
Utgå från bästa tillgängliga kunskap
Omvärldsbevaka och ta tillvara möjligheter i nya lösningar

Framtidens invånare
Region Kalmar län har varit medarrangör i en studie som genomförts av
Kairos future, gällande medborgarnas förväntningar och attityder. Rapport
med resultat från studien är nu framtagen.
Preventiva hembesök
Region Kalmar län har i samverkan med Kalmar kommun arbetat med
preventiva hembesök för äldre. Syftet med hembesöken är att främja hälsa
och välbefinnande, stärka seniorers möjligheter till att leva ett självständigt
liv, att flytta fram vård och omsorgsberoende samt att skapa trygghet.
Information ges om hembesökets innehåll. Den äldre får rekommendationer
utifrån det samlade behov som framkommer från hembesöket.
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Region Kalmar län

Nära vård i Västervik
Projekt pågår med nära vård i Västervik och Oskarshamn. Fokus för
arbetet är tryggare patienter som vårdas i hemmet, tryggare medarbetare
närmast patienten, ökad samsyn, tydligare kontaktvägar samt färre och
mer korrekta återinläggningar. Målgrupper är sköra patienter med stort
vårdbehov samt befintliga och nyinskrivna inom hemsjukvården.
Inom några av regionens hälsocentraler erbjuds möjlighet till videosamtal.
Självvald inläggning
Vid självvald inläggning får patienterna själva möjligheten att lägga in sig
inom psykiatrisk heldygnsvård. Inläggningen varar 1–3 dygn och
möjligheten kan nyttjas upp till tre gånger per månad. Överenskommelsen
tas fram mellan patienten, öppenvård och heldygnsvård. Vid inläggning blir
överenskommelsen en vårdplan. Under tiden på avdelningen sköter patienten
allt själv. Självvald inläggning omfattar i första hand patienter med
självskadebeteende.
Statistik – 1177.se och 1177 e-tjänster
Antal besök och inloggningar på 1177.se, ärenden i e-tjänsterna samt
digitala vårdmöten redovisas. Antal invånarkonton i Kalmar län är just nu
218 442 stycken. En minskning i antal konton har skett efter att Inera
gjort en rensning av konton för personer som avlidit. Från sommaren
2022 kommer automatisk rensning av konton för avlidna invånare att
göras. Tidigare har detta gjorts manuellt.
--Föredragande
Magnus Persson, utvecklingsdirektör
Lina Isaksson, kommunikationsdirektör
Sofia Hartz, planeringsdirektör
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör
Mats Peterson, psykiatridirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 194

Ärendenummer RS 2022/271

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Nationellt föreligger kompetensutmaningar framöver, bland annat till följd
av åldrande befolkning, förändrade behov hos invånare, kommande
pensionsavgångar bland medarbetare, rätt kompetens i hälso- och sjukvården
samt det ekonomiska läget.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram nio strategier för att
möta kompetensutmaningen. Strategierna kan i sin tur delas in i följande tre
områden:
• Attraktiv arbetsgivare
• Nya lösningar
• Hållbart arbetsliv
Information ges om hur regionen arbetar i förhållande till respektive område.
Region Kalmar län har som mål att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
För att nå målet är det bland annat viktigt att regionen arbetar för
hälsofrämjande och jämlika arbetsplatser, utvecklande ledarskap och tydligt
chefskap samt att behålla och utveckla kompetens.
--Föredragande
Helen Persson, HR-direktör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 195

Ärendenummer RS 2022/272

God ekonomisk hushållning
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Prognosen i delårsrapporten efter augusti månad visar en negativ avvikelse i
förhållande till budget, på knappt 195 miljoner kronor. Stora osäkerheter
råder i de ekonomiska förutsättningarna. Skatteunderlaget fortsätter att öka
men urholkas av prisökningar. Även om smittspridningen avtagit
förekommer merkostnader i verksamheten. Det oroliga världsläget påverkar
regionen på flera plan, exempelvis genom hög inflationstakt som orsakar
stigande priser för byggnation, energi och livsmedel men också större
kostnader för beredskapsåtgärder samt högre bränslekostnader i
kollektivtrafiken
Regionens verksamheter beräknas göra ett budgetunderskott på totalt 396
miljoner kronor, en försämring med 38 miljoner kronor mot prognosen i juli.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kalmar länstrafik och Regionservice, har
drabbats av ökade kostnader eller minskade intäkter. När det gäller
länstrafiken är det bland annat till följd av att effekterna från pandemin
påverkade resandet under våren samt ökade bränslekostnader och inflation i
spåren av kriget i Ukraina.
Nettokostnadsutveckling efter augusti uppgår till 4,1 procent. Exklusive de
ändrade livslängdsantaganden som bokfördes som en engångspost i april
föregående år uppgår nettokostnadsutvecklingen till 7,3 procent. För helåret
beräknas nettokostnadsutvecklingen till 7,0 procent. Med anledning av det
negativa finansnettot finns inte utrymme för kostnadsökningar om
nollresultat eller resultatmålet ska nås.
Med den prognos som nu presenteras uppfyller regionen inte det ekonomiska
målet om två procents överskott av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
Däremot har investeringar finansierats utan upplåning.
Region Kalmar län beräknas göra ett nollresultat 2022.
--Föredragande
Lars Mattsson, ekonomidirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 196

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 23 september 2022) redovisas uppdrag
från regionplanerna 2021-2023 och 2022-2024.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 184 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen: ”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till
protokollet.”
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2022
2. Uppdragslista daterad den 23 september 2022
Protokollsutdrag till:

Kanslidirektör
Ekonomidirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 197

Ärendenummer RS 2021/1285

Uppdrag 22/06 - Redovisa modell för hur en stegvis
anpassning av antalet listade per ST-läkare kan införas
i Hälsoval Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdraget 22/06 Redovisa en
modell för hur en stegvis anpassning av antalet listade per ST-läkare kan
införas i Hälsoval Kalmar län.
Bakgrund
Av regionplan 2022 - 2024 följer att regiondirektören ska redovisa en modell
för hur en stegvis anpassning av antalet listade patienter per ST läkare kan
införas i Hälsoval Kalmar län.
Idag ser listning av patienter på ST-läkare olika ut i länet beroende på vilken
hälsovalsenhet ST-läkaren tjänstgör vid. Utgångspunkten för modellen
grundas på Socialstyrelsens rekommendationer, Svensk förening för
allmänmedicins bedömning, SFAM, Svenska Distriktsläkarföreningens
bedömning samt verksamheternas geografiska och demografiska
möjligheter.
Svensk förening för allmänmedicin och Socialstyrelsen har en likartad
inriktning för synsättet på listning av patienter på läkare i
specialisttjänstgöring. Samtal med berörda verksamheter indikerar även att
den lokala inställningen sammanfaller med Socialstyrelsen och SFAMs.
Idag sker inte listning på läkare i specialisttjänstgöring på ett likvärdigt sätt
vid länets hälsocentraler vilket kan bidra till ojämlika villkor och
oförutsägbarhet.
Av slutredovisningen följer ett förslag på modell där grundprincipen är att
listningen av patienter på ST-läkare ska vara likartad över hela länet och
gälla för samtliga enheter inom Hälsoval Kalmar län.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 185 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdraget 22/06 Redovisa en
modell för hur en stegvis anpassning av antalet listade per ST-läkare kan
införas i Hälsoval Kalmar län”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Comfact Signature Referensnummer:
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Region Kalmar län

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022
2. Slutredovisning uppdrag 22/06 Modell för stegvis anpassning för hur en
stegvis anpassning av antalet listade per ST läkare kan införas i Hälsoval
Kalmar län
Protokollsutdrag till:

Planeringsdirektör
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 198

Ärendenummer RS 2022/704

Svar på granskning från regionrevisorerna av
sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas
granskningsrapport gällande granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region
Kalmar län.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit göra en granskning av sjukvårdsrådgivningen i
Region Kalmar län.
Revisorerna lämnar sex rekommendationer till regionstyrelsen. I yttrandet
redovisas svar på revisorernas rekommendationer.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 186 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas
granskningsrapport gällande granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region
Kalmar län”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2022
2. Svar på granskning från regionrevisorerna - granskning av
sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län
3. Handlingsplan förbättrad tillgänglighet sjukvårdsrådgivning
4. Missivbrev granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län
5. Rapport granskning av sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län 2021
Protokollsutdrag till: Revisionskontoret
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 199

Ärendenummer RS 2022/704

Svar på granskning från regionrevisorerna gällande
årsredovisning 2021 i Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen noterar granskning av regionens årsredovisning 2021 och
beaktar synpunkterna från revisorerna i det fortsatta arbetet framåt.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit göra en granskning av Region Kalmar läns
årsredovisning 2021. Granskningen är överlämnad till regionstyrelsen för
kännedom och med möjlighet till svar.
Regionstyrelsen noterar granskningen gällande regionens årsredovisning
2021 och beaktar synpunkterna från revisorerna i det fortsatta arbetet framåt.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 187 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen noterar granskning av regionens årsredovisning 2021 och
beaktar synpunkterna från revisorerna i det fortsatta arbetet framåt”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022
2. Missiv - Granskning av årsredovisning 2021, Region Kalmar län
Protokollsutdrag till: Revisionskontoret
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 200

Ärendenummer RS 2022/699

Svar på granskning från regionrevisorerna gällande
basgranskning av regionstyrelsen 2021
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av regionstyrelsen.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit göra en översiktlig basgranskning i Region
Kalmar län. Revisorerna lämnar sju rekommendationer till regionstyrelsen.
I yttrandet redovisas svar på revisorernas rekommendationer.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 188 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas
granskningsrapport gällande översiktlig basgranskning av regionstyrelsen”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 juli 2022
2. Svar på granskning från regionrevisorerna – översiktlig basgranskning
Regionstyrelsen
3. Missivbrev basgranskning av regionstyrelsen i Region Kalmar län
4. Rapport översiktlig basgranskning regionstyrelsen 2021
Protokollsutdrag till: Revisionskontoret
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 201

Ärendenummer RS 2022/882

Svar på granskning från regionrevisorerna Granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas
granskningsrapport gällande arbetsmiljön för sjukvårdspersonal i Region
Kalmar län.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit granska huruvida regionstyrelsen säkerställer att
det bedrivs ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som syftar till en
tillfredsställande arbetsmiljö. Vidare har granskningen syftat till att bedöma
regionstyrelsens arbete med att förebygga och hantera hot och våld.
Revisorerna lämnar fyra rekommendationer till regionstyrelsen. I yttrandet
redovisas svar på revisorernas rekommendationer.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 189 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat svar över regionrevisorernas
granskningsrapport gällande arbetsmiljön för sjukvårdspersonal i Region
Kalmar län”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2022
2. Svar på granskning från regionrevisorerna – granskning av
sjukvårdsrådgivningen i Region Kalmar län
3. Missivbrev Granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal
4. Rapport granskning av arbetsmiljön för sjukvårdspersonal

Protokollsutdrag till: Revisionskontoret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 202

Ärendenummer RS 2022/906

Yttrande över rapporten Arlanda flygplats – en plan för
framtiden
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande, daterat den 27 oktober 2022, som
sitt svar över utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats – en plan för
framtiden.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Infrastrukturdepartementet getts möjlighet att
lämna synpunkter på rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden.
Sammanfattning av yttrande
Region Kalmar län bedömer att utredningen, Arlanda flygplats – en plan för
framtiden (utredningen), i stort föreslår en utveckling av Arlanda flygplats
som möjliggör ett väl fungerande transportsystem för invånare och företag
inte bara i Stockholm utan i hela Sverige.
Vid flertalet tillfällen har Region Kalmar län, exempelvis i remissvaret på
den nationella transportplanen för 2022–2033, betonat att satsningar på
regionala tågbanor är en förutsättning för att Kalmar län och sydöstra
Sverige ska kunna ta del av den förbättrade tillgänglighet som de nya
stambanorna för med sig. Det är avgörande för att Kalmar län på sikt ska
kunna minska sitt beroende av flygförbindelser till och från Stockholm. I den
nu beslutade nationella transportplanen för 2022–2033 lyser sådana
satsningar med sin frånvaro, vilket för med sig att flygets betydelse för
tidseffektiva och punktliga resor till och från Stockholm över dagen kommer
att bestå. För precis som tydliggörs i utredningen möjliggör en god
tillgänglighet ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning.
Vidare lyfts mänskliga möten fram som en viktig ingrediens för att utbyta
tankar och idéer på ett effektivt sätt, uppfattningar som Region Kalmar län
delar.
I den plan för framtiden för Arlanda flygplats som redovisas hanteras också
frågan om Bromma flygplats, som från och med den första januari 2030
föreslås enbart användas för fossilfritt flyg för att slutligen stängas senast
den första januari 2035. Region Kalmar län vill på nytt betona att en
nedläggning av Bromma flygplats inte är acceptabel innan en fullgod
kapacitet och acceptabla ledtider för passagerare som reser över dagen via
Arlanda flygplats har säkerställts, för att säkerställa tillgänglighet till och
från Stockholm från exempelvis Kalmar län.
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--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
5 oktober 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande över rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden.
Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 190 den 19 oktober 2022 presidiet i
uppdrag att se över lydelsen i redovisat yttrande över inför regionstyrelsens
behandling av ärendet och eventuellt föreslå justeringar. Regionstyrelsens
presidium har inför regionstyrelsens sammanträde lämnat ett reviderat
yttrande, daterat den 27 oktober 2022.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över utredningen Ds
2022:11 Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Yttrandet överlämnas till
Infrastrukturdepartementet.
Överläggning
Ordförande och Malin Sjölander (M) föreslår att regionstyrelsen antar
redovisat reviderat yttrande (daterat den 27 oktober 2022) som sitt svar över
utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats – en plan för framtiden.
Ordförande frågar om regionstyrelsen kan besluta i enlighet med ordförandes
och Malin Sjölanders (M) förslag. Hon finner att så är fallet.
Handlingar
1. Yttrande över utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats – en plan för
framtiden, reviderad (och daterad) den 27 oktober 2022
2. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022
3. Yttrande över utredningen Ds 2022:11 Arlanda flygplats – en plan för
framtiden
4. Remiss över Arlanda flygplats – en plan för framtiden, Ds 2022:11
5. Beslut från regionala utvecklingsnämnden den 5 oktober 2022, § 139
Protokollsutdrag till: Infrastrukturdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 203

Ärendenummer RS 2022/986

Yttrande över betänkandet Tryggare i vårdyrket - en
översyn av vissa frågor inom utbildning till
sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35).
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till
sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Tryggare
i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska
och barnmorska (SOU 2022:35).
Utredningens uppdrag har varit att se över kraven för sjuksköterskeexamen
och barnmorskeexamen i syfte att de ska uppfylla EUs
yrkeskvalifikationsdirektiv (2005/36/EG).
Förslaget innebär att högskoleförordningen i ny bilaga reglerar omfattningen
av utbildningen i antalet timmar för utbildning till sjuksköterska och
barnmorska.
Utredningen konstaterar att utbildningarna till sjuksköterska eller
barnmorska inte behöver förlängas. En slutsats är också att lärosäten ska
tydliggöra omfattning av klinisk utbildning, vilket underlättar nationella
jämförelser.
Utredningen föreslår att vårduppdraget bör kompletteras med ett
utbildningsuppdrag och att VFU (verksamhetsförlagd utbildning) behöver
förläggas i fler verksamheter och hos flera vårdgivare.
Som beskrivs i remissen, kap 11 Konsekvenser, betyder det att vårdavtalen
mellan hälso-och sjukvårdshuvudmän och privata vårdgivare kan behöva
uppdateras för att säkerställa att privata vårdgivare medverkar i
sjuksköterskeutbildningen i kravets omfattning för klinisk utbildning. Likaså
kan krävas att förfrågningsunderlag i upphandling uppdateras. Därav påtalar
utredning att huvudmännen kan ha anledning att se över villkoren i de avtal
som ingås för att underlätta VFU hos privata vårdgivare.
Gällande sjuksköterskeutbildningen föreslår utredningen att lärosäten som
anordnar sjuksköterskeutbildning ska få i uppdrag att utforma modeller för
handledning, inklusive krav på handledarnas kompetens, som kan underlätta
för fler vårdgivare och verksamheter inom hälso- och sjukvården att
medverka i VFU.
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Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ställer sig i stort bakom utredningen och dess förslag.
Särskilda kommentarer redovisas i yttrandet.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 191 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen besvarar yttrandet över betänkandet Tryggare i vårdyrket –
en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska
(SOU 2022:35). Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2022
2. Yttrande över betänkandet Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa
frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35)
3. Sammanfattning av betänkandet Tryggare i vårdyrket - en översyn av
vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU
2022:35)
Protokollsutdrag till: Utbildningsdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 204

Ärendenummer RS 2022/1003

Yttrande över betänkandet begränsningar i
möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att
bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27),
Socialdepartementet
Beslut
Regionstyrelsen tillstyrker förslagen i betänkandet Begränsningar i
möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
(SOU 2022:27).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet
Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva
öppenvårdsapotek (SOU 2022:27).
Av betänkandet framgår att utredningen har sett att det finns risker med
gemensamma ägarförhållanden avseende apotek och vårdgivare, och
bedömer att det finns ett behov av att införa begränsningar av möjligheten
för vårdgivare att beviljas öppenvårdsapotekstillstånd. Idag gäller
begränsningen endast förskrivare. Utredningen bedömer vidare att det inte är
möjligt att endast hantera dessa risker genom förändrad eller utökad tillsyn.
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att 2 kap. 5 § lagen om handel med läkemedel ändras så
att tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument inte ska
kunna beviljas den som är vårdgivare. Med vårdgivare avses i den föreslagna
regleringen den som är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) och den som bedriver verksamhet
enligt lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar. Även vårdgivare på den veterinärmedicinska sidan
omfattas av förslaget och med dessa avses den som bedriver verksamhet
enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.
Det ska inte heller vara möjligt att bevilja öppenvårdsapotekstillstånd för en
sökande om denne står under bestämmande inflytande av en vårdgivare
ensam eller tillsammans med annan vårdgivare eller förskrivare, även om
dessa var och en för sig inte har bestämmande inflytande över sökanden.
Även en sökande som utövar bestämmande inflytande över en vårdgivare
ska vara förhindrad att beviljas öppenvårdsapotekstillstånd.
Region Kalmar län tillstyrker förslagen i betänkandet.
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--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 192 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen tillstyrker förslagen i betänkandet Begränsningar i
möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek
(SOU 2022:27). Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2022
2. Sammanfattning av betänkandet Begränsningar i möjligheterna för vissa
aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 205

Ärendenummer RS 2022/1004

Yttrande över Trafikverkets redovisning av
regeringsuppdrag - Ökad nationell tillgång till
kollektivtrafikens biljetter
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Trafikverkets
redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till
kollektivtrafikens biljetter.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och
föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa
regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens
biljetter. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering till de regionala
kollektivtrafikmyndigheterna.
Region Kalmar län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget.
Förslaget innebär åtgärder inom följande områden:
•

Förenkla biljettstruktur avseende regelverk och villkor.

•

Förenkla köp av biljetter.

•

Nationella biljettsamarbeten.

•

Återförsäljning för att nå nya kunder och sammanhang.

Åtgärderna ska syfta till att göra det enklare att resa kollektivtrafik i Sverige,
genom att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av harmonisering
och samordning av de regionala biljettsystemen.
Sammanfattning av yttrande

Region Kalmar län står i huvudsak bakom förslaget men lämnar
sammanfattningsvis synpunkter gällande ansökningsprocessen,
medfinansiering, tilldelning av medel och om nationell samordning för
kommande insatser.
--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämnden sammanträde den 6
oktober 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande som sitt svar över Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag –
Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter.
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 193 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Trafikverkets
redovisning av regeringsuppdrag – Ökad nationell tillgång till
kollektivtrafikens biljetter. Yttrandet överlämnas till
Infrastrukturdepartementet”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022
2. Yttrande –Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag - Ökad nationell
tillgång till kollektivtrafikens biljetter
3. Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter – Trafikverkets
redovisning av regeringsuppdrag
4. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 90 daterat den 6 oktober
2022
Protokollsutdrag till: Infrastrukturdepartementet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 206

Ärendenummer RS 2022/1029

Yttrande över promemorian Regler om privata
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården (Ds 2022:15),
Socialdepartementet
Beslut
Regionstyrelsen tillstyrker förslagen i departementspromemorian Regler om
privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över
departementspromemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15).
Förslagen ska komplettera de författningsförslag som har lagts fram i
betänkandet Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och
kontroll (SOU2021:80) Av förslaget framgår sammanfattningsvis att:
•

En privat vårdgivare som slutit avtal med en region inte får erbjuda
sådan hälso- och sjukvård som avtalet med regionen omfattar även
till en patient vars vård finansieras a en privat sjukvårdsförsäkring.

•

Regionen får inte överlämna uppgifter till en privat vårdgivare som
erbjuder sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar även till en
patient vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring.

•

En privat vårdgivare som har slutit avtal om att ta emot patienter vars
vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring får inte remittera en
patient till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

•

Om en privat vårdgivare som har slutit avtal med en region bryter
mot förbudet mot att erbjuda sådan vård som avtalet omfattar även
till en patient vars vård finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring,
får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förelägga vårdgivaren att
vidta åtgärder för att följa den bestämmelsen.

•

IVO får även förelägga en vårdgivare som bryter mot förbudet mot
remittering till den offentligt finansierade vården eller mot kravet på
att ge direktiv och fastställa rutiner som säkerställer att sådan
remittering inte sker, att vidta åtgärder för att följa de
bestämmelserna.
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Region Kalmar län

•

IVO:s beslut om föreläggande får förenas med vite. IVO:s beslut får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Region Kalmar län tillstyrker förslagen i sin helhet.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 194 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen tillstyrker förslagen i departementspromemorian Regler om
privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården. Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet”.
Överläggning
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att yttrandet återremitteras
för att skrivas om så att det avstyrker förslagen i promemorian, och i andra
hand att arbetsutskottets förslag till beslut avslås.
2. Karin Helmersson (C) föreslår att Martin Kirchbergs (SD) förslag 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 bifaller eller avslår
arbetsutskottets förslag. Hon finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja.
- Ledamot som röstar för Martin Kirchbergs (SD) förslag röstar nej.
Omröstningen får följande resultat:
Ledamot
Martina Aronsson (S)
Peter Vretlund (S)
Malin Anell (S)
Cecilia Hammar (S)
Karin Helmersson (C)
Anna Östborg (C)
Lena Granath (V)
Malin Sjölander (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Åsa Ottosson (M)
Jimmy Loord (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Angelica Katsanidou (S), ordförande

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med resultatet 8 ja, 2
nej och 5 som avstår.
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Protokollsanteckning
Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson (SD) lämnar följande
protokollsanteckning:
”Sverigedemokraterna anser att ett förbud för regioner att teckna avtal med
vårdgivare som har avtal med försäkringsbolag istället kommer leda till att
vårdköerna ökar ännu mer än de redan gjort under den tidigare S-ledda
regeringen, eftersom det kommer finnas privata vårdgivare som endast har
avtal med försäkringsbolag istället för som idag har avtal även med regioner.
Detta leder dels till att privata vårdgivare inte kan underlätta för den
offentligfinansierade vården och bistå i arbetet med att minska köerna, men
kommer också leda till ett ökat klassamhälle – alltså i precis motsats till vad
S-regeringens syfte var. Istället kommer många privata vårdgivare som idag
har uppdrag för både försäkringsbolag och regioner endast ha hand om
patienter med privat sjukförsäkring, medan de utan vänder sig till den
offentligfinansierade.
Att en privat vårdgivare som har slutit avtal med en region inte ska få
erbjuda sådan hälso- och sjukvård som avtalet omfattar även till patienter
vars vård finansieras genom en privat sjukvårdsförsäkring menar vi också är
en oproportionerligt stor inskränkning i rätten till näringsfrihet för de privata
vårdgivarna.
På samma sätt innebär förslaget att en region inte får överlämna uppgifter till
en privat vårdgivare som erbjuder sådan hälso- och sjukvård som avtalet
omfattar även till en patient vars vård finansieras av en privat
sjukvårdsförsäkring en oproportionerligt stor begränsning av det kommunala
självstyret”.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022
2. Sammanfattning av departementspromemorian Regler om privata
sjukförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 207

Ärendenummer RS 2022/1327

Projektberättelse efter augusti 2022 avseende
fastighetsinvesteringar
Beslut
Regionstyrelsen godkänner projektberättelse efter augusti 2022 avseende
fastighetsinvesteringar.
Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige för kännedom.
Bakgrund
Projektberättelse efter augusti 2022 omfattar verksamheten avseende
fastighetsinvesteringar för årets första åtta månader och lämnas i samband
med delårsbokslutet i enlighet med Riktlinjen för investeringar.
Syftet med Riktlinje för investeringar är att definiera processen och fastställa
det gemensamma arbetssättet för investeringar inom Region Kalmar län.
Investeringsprocessen är en integrerad del i regionens budgetprocess och
baseras på regionens styrmodell för planering och uppföljning som beslutats
av regionfullmäktige. I riktlinjen definieras organisation och beslutsnivåer i
investeringsprocessen samt uppföljning och rapportering.
Projektberättelsen är en återkoppling av större investeringsprojekt och ger ett
bredare perspektiv än enbart uppföljning mot investeringsbudget.
Projektstatus för stora projekt (>100 Mkr) redovisas årligen för
regionstyrelsens arbetsutskott.
Projektberättelsen redovisar de olika projekten utifrån vilken fas projekten
befinner sig i och den ekonomiska uppföljningen per projekt redovisas i
investeringsbilagan.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 195 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionstyrelsen godkänner projektberättelse efter augusti 2022 avseende
fastighetsinvesteringar. Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige
för kännedom”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2022
2. Projektberättelse efter augusti 2022
3. Investeringsplan efter augusti 2022
Protokollsutdrag till:

Förvaltningschef regionservice
Ekonomidirektör
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsen

§ 208

Ärendenummer RS 2022/744

Verksamhetsberättelse (delår) för regionstyrelsen
januari till och med augusti 2022
Beslut
Regionstyrelsen godkänner regionstyrelsens verksamhetsberättelse för
januari till augusti 2022, inklusive bilagor.
Bakgrund
Regionstyrelsens verksamhetsberättelse är en uppföljning av
regionstyrelsens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat, från januari
till och med augusti.
Följande verksamheter är knutna till regionstyrelsen; regionstaben, hälsooch sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen,
psykiatriförvaltningen, folktandvården, IT-förvaltningen och regionservice.
Samtliga förvaltningar som är knutna till regionstyrelsen framställer
verksamhetsberättelser som tillsammans också är en del av regionstyrelsens
verksamhetsberättelse. Uppföljning av Region Kalmar läns mål framgår av
förvaltningarnas verksamhetsberättelser.
Överläggning
Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen godkänner
verksamhetsberättelsen för januari till augusti 2022, inklusive bilagor.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Karin
Helmerssons (C) förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022
2. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för januari till augusti 2022,
inklusive bilagor
Protokollsutdrag till:

Regiondirektör
Ekonomidirektör
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 209

Ärendenummer RS 2022/1441

Val av ordförande till beredningen för forskning,
utveckling samt e-hälsa
Beslut
Regionstyrelsen väljer Lena Granath (V) till ny ordförande för beredningen
för forskning och utveckling samt e-hälsa från den 31 oktober 2022 till och
med den 14 oktober 2026.
Bakgrund
Av arbetsordningen för beredningen för forskning och utveckling samt ehälsa framgår att beredningens ordförande ska vara regionstyrelsens
ordförande. Den politiska majoriteten i Region Kalmar län har dock
inkommit med en nominering av Lena Granath (V) som ordförande för
beredningen under mandatperioden 2023-2026, i stället för regionstyrelsens
ordförande.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 219 den 31 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
” Regionstyrelsen väljer Lena Granath (V) till ny ordförande för beredningen
för forskning och utveckling samt e-hälsa från den 31 oktober 2022 till och
med den 14 oktober 2026”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2022
Protokollsutdrag till: Regionstab Kansli
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 210

Ärendenummer RS 2022/1321

Återredovisning av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag 2022
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner redovisningen av
ej färdigbehandlade motioner och medborgarförslag.
Bakgrund
Motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats inom ett år från det
att de väcktes ska enligt kommunallagen 5 kap, 35 §, årligen redovisas till
regionfullmäktige. Regionfullmäktige har då möjlighet att avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
För närvarande har följande tre motioner inte slutbehandlats inom ett år från
det att de väcktes:
1. Inför semesterväxling i Region Kalmar Län (RS 2021/1047), ställd av
Carl Dahlin (M). Planeras att behandlas av regionfullmäktige den 2 mars
2023.
2. Kontaktpolitiker önskas (RS 2021/1094), ställd av Kaj Holst (M), Carl
Dahlin (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). Planeras att behandlas av
regionfullmäktige den 2 mars 2023.
3. Strategisk satsning på mest sjuka äldre (RS 2021/1150), ställd av Jimmy
Loord (KD), Arne Sjöberg (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Anders
Andersson (KD), Gudrun Brunegård (KD), Maud Ärlebrant (KD), Nina
Åkesson Nylander (KD). Planeras att behandlas av regionfullmäktige den 2
mars 2023.
För närvarande finns inga medborgarförslag som inte har slutbehandlats
inom ett år från det att de väcktes.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 198 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade
motioner och medborgarförslag.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022
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Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 211

Ärendenummer RS 2022/1322

Återredovisning av överlämnade medborgarförslag
2022
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner redovisningen av
medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut.
Bakgrund
Medborgarförslag ska enligt kommunallagen 5 kap, 35 §, om möjligt
slutbehandlats inom ett år från det att de väcktes. I de fall ett
medborgarförslag har överlämnats till en nämnd ska nämnden, enligt
kommunallagen 6 kap, 34 §, årligen informera regionfullmäktige om de
beslut som fattats i de överlämnade ärendena. Nämnden ska även informera
om de ärenden som inte avgjorts inom ett år från det att de väcktes.
Följande medborgarförslag som har överlämnats till nämnd efter
återredovisningen till regionfullmäktige den 17 november 2021 har
slutbehandlats:
1.

Ändra om rutten för bussen till Byxelkrok. (RS 2021/1106) (KTN
2021/177). Förslaget överlämnades till kollektivtrafiknämnden som
beslutade § 9 den 20 januari 2022 att avslå medborgarförslaget.

2. Återkoppling om vård och bemötande (RS 2022/295). Förslaget
överlämnades till regionstyrelsen som beslutade § 122 den 15 juni
2022 att besvara medborgarförslaget.
För nuvarande finns inga överlämnade medborgarförslag som inte har
slutbehandlats inom ett år från det att de väcktes.
Vid 2021 års återredovisning av överlämnade medborgarförslag redovisades
sex medborgarförslag som överlämnade, samtliga till
kollektivtrafiknämnden. Fem av de förslagen var vid det tillfället inte
slutbehandlade.
Samtliga förslag har nu slutbehandlats och fått följande beslut:
1. Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok (RS 2021/780) (KTN
2021/122). Kollektivtrafiknämnden beslutade § 9 den 20 januari
2022 att avslå medborgarförslaget.
2. Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok (RS 2021/781) (KTN
2021/123). Kollektivtrafiknämnden beslutade § 10 den 20 januari
2022 att avslå medborgarförslaget.
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3. Fria busskort till alla ungdomar (RS 2021/785) (KTN 2021/124).
Kollektivtrafiknämnden beslutade § 11 den 10 januari 2022 att avslå
medborgarförslaget.
4. Möjlighet att ta med cykel på buss för arbetspendling (RS 2021/820)
(KTN 2021/125). Kollektivtrafiknämnden beslutade § 12 den 10
januari 2022 att besvara medborgarförslaget.
5. Tätare kollektivtrafik i Trekanten (RS 2021/977).
Kollektivtrafiknämnden beslutade §13 den 10 januari 2022 att
besvara medborgarförslaget.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 199 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som
överlämnats till nämnd för beslut”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2022
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer:
1485754
35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 212

Ärendenummer RS 2022/1217

Inriktningsbeslut - Ombyggnad av desinfektionsrum
öron, näs- och halsmottagning, hus 48 Länssjukhuset i
Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
ombyggnad av desinfektionsrum på öron-, näsa- och halsmottagningen, hus
48 inom fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar enligt redovisat underlag.
Bakgrund
Endoskopiska undersökningar med fiberskop har ökat och enheten har inte
tidigare haft en diskmaskin för endoskop utan rengjort dessa manuellt. Detta
är en tidskrävande arbetsuppgift med ergonomiska och arbetsmiljömässiga
nackdelar.
Förslaget med en omdisponering av verksamhetens lokaler medger att ett väl
fungerande diskdesinfektionsrum innehållande endoskopidiskmaskin kan
etableras. Detta innefattar en ombyggnad av desinfektionsrummet och
ren/packrum för att uppfylla de vårdhygieniska kraven och arbetsmiljön
kring diskning av endoskop. Samtidigt med ombyggnation installeras ny
belysning, el- och datauttag, kallelsesignal samt dörr med automatik. En
anpassning av ventilationen sker utifrån förändrad rumsfunktion och
maskinell utrustning. Inredning och utrustning kompletteras för alla aktuella
rum.
Mål och syfte
Syftet med ombyggnationen är att säkerställa att diskning av endoskop sker
på ett säkert och validerat sätt enligt hygieniska riktlinjer.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,8 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,6 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,15
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 % uppräkning för verksamhetsutrustning.
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--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 200 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för ombyggnad av
desinfektionsrum på öron-, näsa- och halsmottagningen, hus 48 inom
fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar enligt redovisat underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut desinfektionsrum öron-näsa-hals Hus 48
LSK, daterat 2022-09-08
3. Förslag planlösning hus 48 plan 3
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 213

Ärendenummer RS 2022/1218

Inriktnings- och genomförandebeslut - Ombyggnad av
medicinavdelning 5, hus 20 Västerviks sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra ombyggnad av medicinavdelning 5,
hus 20, Läkaren 9 vid Västerviks sjukhus enligt redovisat underlag.
Bakgrund
Medicinavdelning 5 är en allmän internmedicinsk avdelning med mycket
korta vårdtider. Många multisjuka patienter vårdas på enheten och
undersökningarna samordnas i möjligaste mån. Vårdavdelning 5 är
lokaliserad i hus 20 som uppfördes år 1988. En enklare lokalanpassning
gjordes 2018. Avdelningen innehåller fyra-, två- och en patientsrum, toalett
och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och toalettutrymmen
uppfyller inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, hygienkrav och
arbetsmiljö. Avdelningen är i stort behov av renovering avseende tekniska
system, belysning och ytskikt.
En mer enhetlig medicinklinik i hus 20 med liknande logistik och
förutsättningar för att bedriva vård av inneliggande patienter på plan 4, 5 och
6 i hus 20 kommer underlätta arbetet för både personal och patienter och ge
redundans för att möta upp framtida vårdbehov.
Förslaget innefattar en utformning av planlösningen utifrån byggnadens
förutsättningar, med strävan att förbättra och modernisera arbets- och
vårdmiljö utan att väsentligt reducera antalet vårdplatser. Planlösningen ger
också möjlighet till större utrymmen för vårdnära administration.
Avdelningskök och övriga lokaler får bättre logistik och mer ändamålsenlig
utformning. Förslaget innefattar även en renovering av ytskikt och
uppdatering av tekniska system.
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Mål och syfte
Ombyggnaden utförs för att få ändamålsenliga lokaler uppbyggda kring vård
i enpatientrum eller tvåpatientrum, vilket främjar patientsäkerhet, integritet,
säker vårdmiljö, reducerar vårdtid och underlättar personalens arbetsmiljö.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 46,9 Mkr och
verksamhetsutrustning till 4,0 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,4
Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 2,6 Mkr/år. Driftkostnaderna
avseende drift- och underhåll samt energi bedöms vara oförändrade, liksom
driftkostnader avseende lokalvård. Driftskostnader för IT beräknas till 0,04
Mkr/år.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 201 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra ombyggnad av medicinavdelning 5, hus 20, Läkaren 9 vid
Västerviks sjukhus enligt redovisat underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022
2. Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut, Ombyggnad
medicinavdelning 5 hus 20 VSH, daterat 2022-09-12
3. Förslag planlösning Hus 20 plan 5
4. Förslag planlösning Hus 07 plan 6

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 214

Ärendenummer RS 2022/1219

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för interventionsrum 7
Radiologiska kliniken, hus 19 Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
ombyggnad för interventionsrum 7, Radiologiska kliniken, hus 19 inom
fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt redovisat underlag.
Bakgrund
Interventionssalar är huvudsakligen placerade på radiologisk avdelning. På
interventionssal används kateterteknik för invasiva ingrepp tillsammans med
röntgenteknik för åtkomst till patientens kärlsystem i diagnostiskt eller
terapeutiskt syfte. Ingreppen ska kunna ändras till öppen kirurgi vid
komplikationer. Sövning ska kunna utföras och det ska finnas installationer
för anestesi med medicinska gaser och utsug samt plats för narkosapparat
och personal. Utanför salen behövs stödfunktioner med plats för preoperativ
handtvätt, röntgenförkläden, förråd av sterilt och höggradigt rent material
och akututrustning, precis som för en operationssal.
Den befintliga utrustningens livslängd löper ut 2024 och då upphör garanti
på reservdelar. En upphandling av röntgenutrustning pågår. Förslaget
innebär en modernisering och renovering av periferangiolab i samband med
utbyte av radiologisk utrustning.
Slussen för preoperativ handtvätt utökas. Ny operationsventilation för att
förebygga luftburen smitta installeras och garanterar rekommendationer för
den här typen av kirurgi. Ny belysning anpassas utifrån den nya
utrustningen. Rummet får nya ytskikt, operationslampor samt medicinska
försörjningsenheter för anestesiutrustning. Inredning/skåp för sterilt förråd
som inte klarar hygienkrav byts ut. Slussfunktionen förbättras både i
personal- och patientsluss med ny dörrautomatik och styrning.
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Mål och syfte
Ombyggnation för ny utrustning och installation av operationsventilation för
infektionskänslig kirurgi säkerställer hög kvalitet och tillgänglighet för
perifera angioundersökningar och interventioner.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 6,4 Mkr och
verksamhetsutrustning till 2,8 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,59
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 202 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för ombyggnad för
interventionsrum 7, Radiologiska kliniken, hus 19 inom fastigheten
Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt redovisat underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut, hybridperiferangio LSK,
daterat 2022-09-08
3. Förslag planlösning Hus 19 Lab 7

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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§ 215

Ärendenummer RS 2022/1220

Inriktningsbeslut - Ombyggnad och installation av
närutsug för analgesiapparatur och
lustgasdestruktionsanläggning, kvinnokliniken hus 07,
Västerviks sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
ombyggnad och installation av närutsug för analgesiapparatur och
lustgasdestruktionsanläggning hus 07, Läkaren 9 vid Västerviks sjukhus,
enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Förlossningsavdelningen på Västerviks sjukhus har fem förlossningsrum och
ett badrum som är utrustade med lustgas. Inom förlossningsvården är lustgas
en basal smärtlindringsmetod. Livslängden för nuvarande analgesiutrustning
löper ut under början av 2023. Modern analgesiutrustning kräver
dubbelmask för att transportera bort överskottet från patientens
utandningsluft.
Det är viktigt att förhindra läckande lustgas eftersom detta är ett allvarligt
problem för arbetsmiljön. Personal kan få huvudvärk, illamående och
trötthet. Lustgas är dessutom en skadlig växthusgas, så omhändertagande av
läckage och destruktion av utsläpp är nödvändig.
Utsugsystemet måste moderniseras och filtrera samt leda ut
evakueringsgaser via ett speciellt fläktsystem som stoppar lustgasutsläppet
ända till dess att lustgasen destruerats och leds ut från sjukhuset. Förslaget
innefattar en installation av utsugssystem tillsammans med lustgasdestruktionsanläggning, håltagning för kanalisation till de förlossningsrum
som har behov av lustgas samt anpassning i varje rum med ejektorutsug för
dubbelmask. Nya schakt skapas genom hela byggnaden för att leda
överskottsgasen till destruktionsanläggning som placeras i fläktrum.
Mål och syfte
Målet är att säkerställa att modern förlossningsvård kan bedrivas med säker
smärtlindring via modern utrustning och minska lustgasutsläppet.
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Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 5,4 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,25 Mkr/år. Årliga
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt redovisat
förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september
2. Underlag för inriktningsbeslut, utsug för analgesiapparatur hus 07 VSH,
daterat 2022-09-08
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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§ 216

Ärendenummer RS 2022/1221

Inriktningsbeslut - Nybyggnad för hälsocentral,
distriktsrehabilitering och psykiatrisk öppenvård i
Mönsterås
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
nybyggnad av hälsocentral, distriktsrehabilitering samt
öppenvårdsmottagning psykiatri inom fastigheten del av Mönsterås 7:1 i
Mönsterås, enligt redovisat underlag.
Bakgrund
Det pågår ett planarbete inom fastigheten del av Mönsterås 7:1. Nuvarande
hälsocentral, i inhyrda lokaler, är belägen cirka 500 meter från planområdet.
Lokalerna för såväl hälsocentral som samrehabiliteringen är
underdimensionerade och motsvarar inte det aktuella behovet av yta.
Nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga och uppfyller inte dagens krav på
rumsstorlek, hygien, akustik, luft, termisk komfort och belysning.
I och med nybyggnationen placeras hälsocentral, distriktsrehabilitering och
öppenvårdsmottagning psykiatri i en och samma byggnad med en gemensam
huvudentré. Det blir en modern byggnad i två plan med lokaler som
uppfyller verksamheternas behov. Fastigheten del av Mönsterås 7:1 har ett
bra läge inom orten och är lättillgänglig både till fots, med bil och via
kollektiva färdmedel.
Ett gemensamt hus med flera av regionens verksamheter i Mönsterås medför
samordningsvinster och optimerar lokaleffektiviteten genom samnyttjande
av gemensamma ytor. Genom samlokalisering uppnås tydliga patientvinster
med närhet och snabbhet i bedömning och därmed en patientsäkrare vård.
Mål och syfte
Förslaget syftar till
• hållbara, funktionella och flexibla lokaler, utformade utifrån
evidensbaserad design, som främjar god arbetsmiljö.
• funktionell, effektiv och läkande vårdmiljö som stödjer ett patientnära
arbetssätt och som ökar kvaliteten i vårdarbetet.
• en utformning av lokalerna som stödjer samverkan i vårdprocesserna och
samarbetet mellan verksamheterna.
Bedömning enligt barnrättsperspektivet
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid
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framtagandet av aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela
processen.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 136 Mkr,
verksamhetsutrustning till 12,7 Mkr och konstnärlig utsmyckning till 1,1
Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 7,5 Mkr/år. Årliga
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 203 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för nybyggnad av hälsocentral,
distriktsrehabilitering samt öppenvårdsmottagning psykiatri inom fastigheten
del av Mönsterås 7:1 i Mönsterås, enligt redovisat underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut, Nybyggnad hälsocentral Mönsterås,
daterat 2022-09-07
3. Förslag utformning Mönsterås Hälsocentral
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 217

Ärendenummer RS 2022/1222

Inriktningsbeslut - Om- och tillbyggnad för
neonatalenheten, hus 15 Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för om- och
tillbyggnad av lokaler för neonatalenheten hus 15 inom fastigheten
Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt redovisat underlag.
Bakgrund
Omkring tio procent av alla nyfödda barn i Sverige behöver neonatalvård.
Neonatalvården har som övrig vård utvecklats i snabb takt de senaste åren.
Det gäller både den medicinska vården och omvårdnaden av barnen där
familjens betydelse för barnets hälsa och utveckling uppmärksammats i allt
större utsträckning.
I neonatalenhetens nuvarande lokaler på Länssjukhuset i Kalmar är platsen
kring barnet trång och svåråtkomlig. Föräldrar behöver kunna bo
tillsammans med barnet dygnet runt om minimal separation från barnet ska
vara möjlig. Trånga lokaler är även en stor riskfaktor för vårdskador till följd
av vårdrelaterade infektioner såsom spridning av multiresistenta bakterier.
Det redovisade förslaget innebär en om- och tillbyggnation på hus 15 för
hela enheten vilket säkerhetsställer goda och nära samband. En modern
neonatalavdelning med alla dess funktioner där en förbättring av det interna
flödet och logistiken uppnås. Placeringen i hus 15 uppfyller kraven för nära
kommunikation mot BB, förlossning och operation.
Enligt barnkonventionen har barn rätt till trygghet och omvårdnad av sina
föräldrar. Detta beaktas genom att skapa förutsättningar för samvård och att
ge föräldrarna möjlighet till att ge omvårdnad, omsorg, vägledning och
skydd, på ett sätt som respekterar både barnets individualitet och växande
förmågor.
I förslaget möjliggörs samvård genom tillskapande av samvårdsrum där det
nyfödda barnet och den nyförlösta mamman kan vistas tillsammans med
minimal separation.
Intensivvård bedrivs också inom enheten och fyra intensivvårdsplatser finns.
Ytorna är öppna och ger god överblickbarhet för vårdpersonalen. Kopplat till
dessa platser finns stödfunktioner såsom övervakningsplats, förråd,
läkemedelsrum och samtalsrum/expedition.
Personalens ytor utformas för att stödja patientnära vård och för att
underlätta för olika bemanningsnivåer över dygnet.
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Mål och syfte
Förslaget syftar till att
• skapa lokaler som är hållbara, stödjer effektiva vårdprocesser,
personcentrerad vård och främjar god arbetsmiljö samt minskar
risken för vårdrelaterade infektioner.
• verksamhetens kritiska samband utifrån ett
patientsäkerhetsperspektiv tillgodoses och förbättras.
• skapa moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med
familjefokuserad omvårdnad.
Bedömning enligt barnrättsperspektivet
Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid
framtagandet av aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela
processen.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 123,7 Mkr och
verksamhetsutrustning till 18,2 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 1,2
Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 5,7 Mkr/år. Årliga
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 204 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för om- och tillbyggnad av lokaler
för neonatalenheten hus 15 inom fastigheten Kungsljuset 3 i Kalmar, enligt
redovisat underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut, Om- och tillbyggnad för neonatal hus 15
LSK, daterat 2022-09-12
3. Förslag Planlösning tillbyggnad Neonatal hus 15
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 218

Ärendenummer RS 2022/1223

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för sammanhållen
administration Regionservice, hus 21 Västerviks
sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
ombyggnad av sammanhållen administration regionservice, hus 21 inom
fastigheten Läkaren 9 vid Västerviks sjukhus, enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Regionservice administration är idag lokaliserade på olika ställen inom
sjukhusområdet och är små enheter med gemensam chef. Det finns stora
fördelar med att samlokalisera alla enheterna för att kunna nyttja
personalytor och faciliteter gemensamt, minska det totala ytbehovet och bli
en mer effektiv verksamhet.
Det redovisade förslaget innebär att arkivpersonal, kundtjänst och teleservice
samlokaliseras i tomställda lokaler vid huvudentrén i hus 21. Samtidigt görs
en större och mer öppen väntzon för patienter, som när de väntar på skjuts
eller färdtjänst, kan ha uppsikt över utemiljön. Två sjukhusgemensamma
mötesrum iordningställs. I detta projekt anpassas lokaler för personalklubben
i hus 12 plan 2.
Mål och syfte
Syftet med förslaget är att samlokalisera regionservice administration för att
ge ökad samverkan och en effektivare verksamhet.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 8,2 Mkr och
verksamhetsutrustning till 1,25 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,5
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
Handlingar
1. Underlag för inriktningsbeslut, Ombyggnad för sammanhållen
administration, hus 21 Västerviks sjukhus, daterat 2022-09-08
Protokollsutdrag till: Region Kalmar län
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uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 205 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för ombyggnad av sammanhållen
administration regionservice, hus 21 inom fastigheten Läkaren 9 vid
Västerviks sjukhus, enligt framtaget underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut, Ombyggnad för sammanhållen
administration, hus 21 Västerviks sjukhus, daterat 2022-09-08
3. Förslag planlösning Hus 21, plan 3
4. Förslag planlösning Hus 12, plan 2

Comfact Signature Referensnummer:
1485754
49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 219

Ärendenummer RS 2022/1224

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för
sprutbytesmottagning hus 12, Västerviks sjukhus
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
ombyggnad av lokaler för sprutbytesmottagning hus 12 inom fastigheten
Läkaren 9 i Västervik, enligt redovisat underlag.
Bakgrund
Sprututbytesprogrammet omfattar utbyte av sprutor och kanyler till personer
som missbrukar narkotika. Sprututbyte är en aktivitet som ingår i en så
kallad lågtröskelverksamhet, där framgång med avgiftning och stopp för
missbruk inte kunnat erhållas.
Verksamheten inriktar sig på sprututbyte utifrån två huvudsakliga syften. Det
ena är att förebygga och begränsa spridning av blodburna infektioner bland
personer som injicerar droger. Använda sprutor, kanyler och så kallade
injektionsverktyg, byts ut mot nya sterila. Det andra syftet är att skapa en
kontaktyta och på så sätt kunna stötta individer med insatser som på sikt kan
leda till ett liv utan droger. Utvidgning och strukturering av
sprututbytesprogrammet är under uppbyggnad i regionen. Västerviks sjukhus
har fram tills nu inte haft denna typ av mottagning.
Det redovisade förslaget innefattar en ombyggnad av hus 12 vid Västerviks
sjukhus, där en tomställd yta omdisponeras och byggs om till en mottagning
för sprutbytesprogrammet med separat in- och utgång. Nya dörrar förses
med skalskydd. Ny inredning och utrustning monteras i aktuella rum. Ny
belysning, el- och datauttag installeras utifrån rumsfunktion. Ventilationen
anpassas och ny kallelsesignal installeras.
Mål och syfte
Syftet med ombyggnationen är att möjliggöra sprutbytesprogram i Västervik.
Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,2 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,1 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,07
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
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uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 206 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för ombyggnad av lokaler för
sprutbytesmottagning hus 12 inom fastigheten Läkaren 9 i Västervik, enligt
redovisat underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut sprutbytesmottagning Hus 12 Västerviks
sjukhus, daterat 2022-09-09
3. Förslag planlösning Hus 12, Sprutbytesmottagning
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 220

Ärendenummer RS 2022/1225

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för Teleservice hus 01,
Vallmon 17 Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra program- och projektering för
ombyggnad för Teleservice, hus 01 inom fastigheten Vallmon 17 i Kalmar,
enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Teleservice är idag lokaliserade i hus 15 på Länssjukhuset i Kalmar, där elva
personer arbetar med att besvara Region Kalmar läns inkommande samtal.
Telefonisterna sitter i telefon hela sin arbetstid och besvarar cirka 300 samtal
per dag. Telesupporten har utökats med flera medarbetare sedan lokalerna
togs i bruk. Telefonisterna sitter väldigt tätt på liten yta och det påverkar
luftkvalitén och ljudnivån i lokalen.
Lokalens luftmiljöegenskaper som har undersökts uppfyller gällande krav.
Ljudnivåer och stressande faktorer med fler personer i rummet än vad det är
dimensionerat för samt brist på dagsljusinsläpp, bedöms som en
arbetsmiljörisk. Framtida utökning och rekryteringar försvåras med
nuvarande lokaler.
Utredning avseende Vallmon 17 hus 01 har genomförts och visar att ett
våningsplan är lämpligt både i storlek och med möjlighet till anpassning för
teleservices olika funktioner. Enheten har krav på flera elkraftslag för att
säkra den viktiga funktion som teleservice har i kris och krigssituationer.
Nya el- och datarum förläggs i varje våning och säkrar redundans och full
funktion vid strömavbrott.
Mål och syfte
Målet är att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna på teleservice.
Genom ombyggnad skapas lokaler som är anpassade för telefoniverksamhetens olika funktioner och antal medarbetare.
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Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 13,2 Mkr och
verksamhetsutrustning till 1,2 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,73
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2022) ligger som grund för
uppräkning med 6,8 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
6,8 procent uppräkning för verksamhetsutrustning.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 207 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra program- och projektering för ombyggnad för Teleservice,
hus 01 inom fastigheten Vallmon 17 i Kalmar, enligt framtaget underlag”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2022
2. Underlag för inriktningsbeslut teleservice hus 01 Vallmon Länssjukhuset
i Kalmar, daterat 2022-09-08
3. Förslag planlösning Teleservice, Vallmon 17, Hus 01
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Regionstyrelsen

§ 221

Ärendenummer RS 2022/1226

Energieffektiviseringsplan 2023-2030
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag
att fortsätta processen och genomföra åtgärder enligt redovisad
energieffektiviseringsplan 2023-2030.
Bakgrund
Region Kalmar län ska ha fastigheter och lokaler som är miljömässigt och
hälsomässigt sunda. Vi väljer förnyelsebar el i egenägda fastigheter och
försörjer verksamheten med ren förnyelsebar energi. Hushållning och
effektivisering av energi är viktig i våra lokaler och verksamheter.
Under åren 2012 till 2021 har en mängd olika energieffektiviserande
åtgärder genomförts, främst i tekniska system för fastighetsdrift. Sedan den
förra energieffektiviseringsplanen beslutades har utveckling inom energiomställningen i Sverige och Norden inneburit en stor förändring gällande
prisutveckling på främst el. Att fortsätta genomföra energieffektivisering
inom fastighetsbeståndet är i nuläget, med stor osäkerhet kring
energiprisutvecklingen, det bästa sättet att minimera den ekonomiska risken
mot ännu högre energipriser.
Energieffektiviseringsplanen 2023-2030 ska vara ett styrande dokument för
att fortsätta arbetet med energieffektivisering i byggnader samt minska
energianvändningen. Utöver effektivisering visar planen även på möjligheten
till minskad klimatpåverkan genom att öka andelen egenproducerad
förnyelsebar energi till byggnaderna i länet i enlighet med
Handlingsprogram för fossilbränslefri Region 2030.
Mål
Följande mål för energieffektivisering föreslås för åren 2023-2030
•

Användningen av el och värme i egenägda byggnader ska senast år
2030 vara lägre än 150 kWh/m2 lokalyta, vilket innebär en minskning
med 14 % jämfört 2021.

•

Den lokalt på fastigheterna egenproducerade förnybara elenergin ska
öka så att år 2030 produceras årligen minst 1600 MWh el direkt till
byggnader, vilket motsvarar en ökning från 1 % till 5 % av 2021 års
elanvändning.

Energieffektiviserande åtgärder har flera nyttor. Belastningen minskar på eloch värmenät och möjliggör utbyggnad inom befintliga elnäts abonnemang
och dess effektbegränsningar. Utbyte av föråldrade system ökar kvalitet,
driftsäkerhet och tillgänglighet och sänker kostnaden för energi.
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För att nå målen föreslås följande åtgärder:
•

Utökning av egenproducerad elkraft-solceller

•

Nybyggnation med kravställning för låg energianvändning.
Nuvarande kravnivå för nybyggnad är 50 kWh/m2

•

Energieffektivisering i befintliga byggnader

•

Utbyte till närvarostyrd LED-armatur

•

Behovsstyrd ventilation

•

Effektivare fläktar och ventilationsaggregat

•

Åtgärder i värme- och kylsystem

•

Minska energianvändningen genom översyn och ökad kunskap kring
rutiner och förhållningssätt till hur användning av lokaler,
medicinteknisk utrustning, datorer och IT-utrustning sker

Ekonomi
Totalt bedömt investeringsbehov för att uppfylla energieffektiviseringsplanen uppgår till 93 Mkr fram till och med år 2030.
Beräknad total besparing av kostnader för energi under livstiden för
föreslagna åtgärder uppgår till ca 12 Mkr/år när alla åtgärder är vidtagna.
Besparingskalkylen visar nettobesparing där investering är avräknad enligt
livscykelkostnadsmetoden.
Ekonomisk uppföljning av energiinvesteringsplanen görs kontinuerligt inför
delårsboksluten.
--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 208 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
och genomföra åtgärder enligt redovisad energieffektiviseringsplan 20232030”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2022
2. Energieffektiviseringsplan 2023-2030
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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§ 222
Budget för Region Kalmar läns revisorer 2023
Det noteras till protokollet att regionfullmäktiges presidium bereder ärendet
inför sammanträde med regionfullmäktige den 23-24 november 2022.
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§ 223

Ärendenummer RS 2022/750

Inkallelseordning
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar inkallelseordning för
ersättare i styrelser, nämnder, beredningar med flera under mandatperioden
2023–2026.
Bakgrund
Enligt 6 kap 16 § kommunallagen (2017:725) ska fullmäktige besluta om
ersättarnas tjänstgöring i nämnder och styrelser.
Ersättare inträder i första hand inom sin partigrupp i den ordning den blivit
invalda i den instans uppdraget gäller. I de fall ingen ersättare för det egna
partiet finns tillgänglig kallas ersättare för annat parti enligt en turordning
som regionfullmäktige fastställt. Inför beslutet har respektive parti meddelat
den prioriteringsordning som är önskad.
För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan
angiven partigruppsordning:
Socialdemokraterna (S)

S, C, V, M, KD

Centerpartiet (C)

C, S, V, KD, M

Moderaterna (M)*

M, KD, SD, C, S, V

Kristdemokraterna (KD)

KD, M, SD, C, S, V

Vänsterpartiet (V)

V, S, C, KD, M

Sverigedemokraterna (SD)

SD, M, KD

*I regionstyrelsen har Liberalerna sista ersättarplatsen för Moderaterna och
inträder därför som ersättare före Kristdemokraterna i regionstyrelsen.
Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas såvida det inte i lag eller
förordning föreskrivs något annat.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt redovisat
förslag till beslut.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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§ 224

Ärendenummer RS 2022/505

Strategi - Öka ungas sociala inkludering
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar strategin Öka ungas
sociala inkludering att gälla för 2023 tills vidare.
Bakgrund
Regionfullmäktige gav regiondirektören i uppdrag att redovisa ett förslag till
strategi för att öka de ungas sociala inkludering, detta efter ett initiativ från
beredningen för invånarfrågor. Beredningen för invånarfrågor tar
utgångspunkt i rapporten Fokus 18 – Vilka ska med? från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt i Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP).
Strategin syftar till att öka den sociala inkluderingen för unga i åldern 16–25
i Region Kalmar läns verksamheter. En prövning av barnets bästa har gjorts.
Ungas sociala inkludering beskrivs utifrån fem centrala aspekter:
tillhörighet, delaktighet i samhällslivet, möjligheter till inflytande,
samhällsservice och sociala relationer.
Med utgångspunkt i LUPP inhämtas ungas i gymnasiets (årskurs 2)
upplevelse av social inkludering i Kalmar län. Ett arbete med att genomlysa
Region Kalmar läns insatser inom området har genomförts för att ge
ytterligare stöd för föreslagna insatser.
Strategi för att öka ungas sociala inkludering i Region Kalmar län:

•

Stärka inflytande och delaktighet från unga genom utökad
invånarmedverkan genom att:
- Använda dokumentet Praktiska anvisningar för att
inhämta barns synpunkter, kunskap och erfarenheter –
bemöta barn
- Använda dokumentet Strategi för invånare- patient- och
närståendemedverkan inom hälso- och sjukvården
- Använda de metoder som utvecklas med fokus på
områden med särskilda utmaningar
- Stödja utveckling av nya former för ungas
invånarmedverkan
- Öka kännedomen hos unga hur de kan påverka
verksamheterna

•

Öka tillgången till samlad kunskap kopplad till ungas hälsa som kan
användas för att stärka ungas inflytande genom att:
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-

Utveckla gemensam samlingsplats för data, studier och
forskning via Fakta Kalmar län unga
Utveckla samarbetet med länets kommuner, myndigheter
och civilsamhället kring kunskapsinhämtning exempelvis
genom LUPP

• Testa nya kommunikationsvägar och kommunikation till unga genom
att:
-

-

Använda innovation och digitala tekniker och testa nya
kommunikationsvägar
Involvera unga vid val av kommunikation och
kommunikationsvägar

• Inkludera unga före, under och efter strategiska uppdrag genom att:
- Inkludera unga i invånarmedverkan
• Öka medarbetarnas kunskaper om barns rättigheter enligt
barnkonventionen genom att:
- Ta del av sidan Fakta Kalmar län unga
- Systematiska utbildningsinsatser via Kompetensportalen
- Inhämta handledning från Region Kalmar läns
barnrättssamordnare

• Öka möjligheten för unga att praktisera inom Region Kalmar läns
verksamheter genom att:
- Utveckla digitalt kontaktformulär för intresseanmälan till
praktikplats och sommarjobb
- Utveckla samarbetet med universitet och lärosäten kopplat
till studenters examensarbeten
- Utveckla standardiserad utvärdering för sommarjobbare
och praktikanter
--Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden
den 5 oktober 2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta
strategin Öka ungas sociala inkludering att gälla för 2023 tills vidare.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 212 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar strategin Öka ungas sociala inkludering att gälla
för 2023 tills vidare”.
Överläggning
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för
att arbeta in de vuxnas, 18-25 år, åsikter i de frågor som ställdes till
barnen. I andra hand föreslår Martin Kirchberg (SD), med instämmande
från Pär-Gustav Johansson (M), att Region Kalmar län gör en utredning
om hur ett ungdomsråd skulle kunna implementeras för att öka
ungdomars inflytande över sin vardag och framtid.
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2. Malin Anell (S) och Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag och avslår Martin Kirchbergs (SD)
och Pär-Gustav Johanssons (M) förslag.
--Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD)
förslag. Hon finner att det ska avgöras idag.
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen vill besluta enligt
arbetsutskottets förslag. Hon finner att så är fallet.
Slutligen frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eller avslår Martin
Kirchberg (SD) och Pär-Gustav Johanssons (M) tilläggsförslag. Hon finner
att det avslås.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att avslå Martin Kirchbergs (SD) och Pär-Gustav
Johanssons (M) förslag röstar ja.
- Ledamot som röstar för att bifalla Martin Kirchbergs (SD) och Pär-Gustav
Johanssons (M) förslag röstar nej.
Omröstningen får följande resultat:
Ledamot
Martina Aronsson (S)
Peter Vretlund (S)
Malin Anell (S)
Cecilia Hammar (S)
Karin Helmersson (C)
Anna Östborg (C)
Lena Granath (V)
Malin Sjölander (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Åsa Ottosson (M)
Jimmy Loord (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Angelica Katsanidou (S), ordförande

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningen utfaller i att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget med
resultatet 8 ja och 7 nej.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022
2. Strategi - Öka ungas sociala inkludering
3. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5
oktober 2022, § 143
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 225

Ärendenummer RS 2021/1071

RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola
och kultur i Kalmar län, 2023-2024, aktualisering
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar aktualiserad
RELEVANT – En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar
län, att gälla för 2023-2024.
Bakgrund
Skolkulturstrategin RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola
och kultur i Kalmar län antogs ursprungligen i november 2013 av styrelsen
för Regionförbundet i Kalmar. Det övergripande målet och syftet med
strategin är att öka samverkan mellan kommunerna, den regionalt
finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att säkerställa alla
elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags
kultur.
Genom en aktualiserad version av RELEVANT får kommunerna,
Linnéuniversitetet och de regionala kulturverksamheterna, som ingår i
strategin, ett uppdaterat underlag för sitt arbete med kultur i skolan.
Aktualiseringen innebär också en återstart i form av ökad dialog och
uppföljning av det prioriterade området skola och kultur vilket kan fungera
som ett stöd för fortsatt samverkan.
Förslaget till den aktualiserade skolkulturstrategin RELEVANT har varit ute
på remiss fram till den 31 mars 2022, totalt inkom det 13 remissvar. 10 av 12
av länets kommuner lämnade remissvar och nätverket Kulturarenan som
består av representanter från de regionala kulturverksamheterna lämnade ett
gemensamt svar.
Av remissvaren följde sammanfattningsvis följande synpunkter.
•

att begreppet skolkulturgaranti behöver förtydligas,

•

att elever från gymnasiet och förskolan bör inkluderas,

•

att representationen i strategins bilder behöver öka,

•

att fler aktuella forskningsrön bör inkluderas i strategin samt att
regionens roll och uppdrag i strategin bör förtydligas.

•

att inköp av professionella produktioner skall göras genom respektive
länsinstitution,

•

att lokala kulturutövare och kulturutövare från andra regioner bör
synliggöras,
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•

att strategin även behöver inkludera bibliotek och kulturskoleverksamhet
och att modellen för projektet Kulturcrew bör nämnas.

Utöver dessa svar återkom avtalet med Kalmar länstrafik för
subventionerade resor till kulturinstitutioner som en fråga som behöver ses
över då många av de svarande anser att detta avtal inte fungerar i praktiken.
Utifrån remissvaren har en ny aktualiserad version av skolkulturstrategin
tagits fram under våren 2022. I den nya versionen har elever från förskola
och gymnasiet inkluderats, mer aktuell forskning på området har tillförts och
fler representativa bilder använts i materialet. I den aktualiserade version har
även begreppet skolkulturgaranti och regionens roll och uppföljning av
strategin förtydligats.
I processen för aktualiseringen av skolkulturstrategin RELEVANT har en
enkel prövning av barnets bästa genomförts. Barnets bästa har beaktats i
aktualiseringen i enlighet med Barnkonventionen.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
5 oktober. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta aktualiserad
RELEVANT – En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar
län, att gälla för 2023-2024.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 213 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar aktualiserad RELEVANT – En strategi för
samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, att gälla för 2023-2024”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022
2. RELEVANT - En strategi för samverkan mellan skola och kultur i
Kalmar län, 2023-2024
3. Samrådsredogörelse - RELEVANT - En strategi för samverkan mellan
skola och kultur i Kalmar län, 2023-2024, aktualisering
4. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5
oktober 2022, § 141

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 226

Ärendenummer RS 2021/1069

Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024,
aktualisering
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar aktualiserad Kultur att
växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024.
Reservation
Bo Karlsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Bakgrund
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de
prioriteringar regionen vill föra i fråga om regional kulturverksamhet inom
alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd.
Kulturplanen omfattar även strategiska områden som är kopplade till de
övergripande målen i kulturplanen som är baserade på de prioriterade
utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag
via kultursamverkansmodellen som enligt förordning (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet ska bidra till att
de nationella kulturpolitiska målen uppnås.
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den
befintliga kulturplanen för Region Kalmar län gäller till och med 2022.
Revideringen görs i två steg på grund av corona-pandemin; först en
aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en
revidering av kulturplanen som gäller från och med 2025.
Kalmar läns kommuner och regionala kulturorganisationerna har haft
möjlighet att inkomma med synpunkter till remissversionen av aktualiserad
kulturplan.
Under aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts av
kulturplanen.
Aktualiseringen har fokuserat på:
1. Text- och bildmässig översyn (uppdateringar, strykningar)
2. Tydligare struktur
3. Målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade
utvecklingsområdena
4. Beaktande av corona-pandemins påverkan av kulturlivet
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5. Uppdatering lagar och ansvar
6. Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen
7. Utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter
och Agenda 2030
Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024 har varit utsänd på
remiss till kommuner, kulturverksamheter, organisationer inom
civilsamhället och myndigheter. Det inkom 26 skriftliga remissvar.
Remissinstansernas synpunkter har beaktats i förslaget till aktualisering av
Kultur att växa i – Kultuplan Kalmar län 2023-2024. Regionala
utvecklingsnämndens förslag till kulturplan kommer att föreläggas
regionfullmäktige för beslut. När kulturplanen antagits tecknar regionala
utvecklingsnämnden reviderade överenskommelser med regionala
kulturorganisationer med utgångspunkt från prioriteringarna i Kultur att växa
i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
5 oktober. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta aktualiserad
Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2023-2024.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 214 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar aktualiserad Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar
län 2023-2024”.
Överläggning
1. Bo Karlsson (SD) föreslår
- i första hand att ärendet återremitteras med uppdrag att ta fram en ny
kulturplan för Region Kalmar län, där fokus ligger på demokratiseringen och
breddningen av den offentligfinansierade kulturen och på det svenska
kulturarvet. Av kulturplanen ska också uttryckligen framgå att föreningar,
institutioner eller organisationer som ägnar sig åt att torgföra och propagera
politiskt betingad ideologi eller som stöder aktiviteter som ökar
segregationen inte ska erhålla offentligt kulturstöd från Region Kalmar län.
Inte heller ska planen innehålla politiskt styrda uppmaningar rörande
invandringens omfattning eller väga in etnicitet. Inte heller ska planen
förespråka kvotering eller innehålla politiskt betingade ställningstaganden
till frågan om könsidentitet.
- i andra hand att alla politiskt styrda referenser i nuvarande kulturplan
stryks, till exempel förespråkande av ökad invandring från andra kulturer (s.
7), styrning av kulturen till att väga in etnicitet, antydningar om kvotering
eller att kulturen på politisk väg ska styras till att ta viss ställning när det
gäller frågan om könsidentitet (s. 7 och s. 22).
2. Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag och avslå Bo Karlssons (SD) förslag.
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--Efter avslutad överläggning frågar ordförande 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 arbetsutskottets
förslag eller Bo Karlssons (SD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Bo Karlsson (SD) och Martin Kirchberg (SD) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2022
2. Samrådsredogörelse Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 20232024, aktualisering
3. Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2023-2024
4. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 5
oktober 2022, § 140
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 227

Ärendenummer RS 2021/1070

Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för
Kalmar län 2030, aktualisering
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att
växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030.
Bakgrund
Enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete som styr det
regionala utvecklingsuppdraget har regionen i uppdrag att ta fram en
regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska vara en långsiktig och
övergripande strategi för länets hållbara utveckling. Av förordningen följer
att den regionala utvecklingsstrategin ska ses över minst en gång under
mandatperioden. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS 2030, beslutades
våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet, genomförandet
samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och genomförandet
kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer.
I Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under 2021 göra en
aktualisering av strategin. Enligt beslut i regionstyrelsen den 15 juni 2021, §
112, ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena fortsatt
prioriteras:
•

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

•

God miljö för barn och unga

•

Hållbar samhällsplanering

•

Stärkt konkurrenskraft

Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; digital omställning,
kompetensförsörjning och internationalisering.
Regionstyrelsen beslutade också följande fokus för aktualiseringen:
1. Uppföljning av indikatorer
2. Analys av corona-pandemins påverkan
3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade
utvecklingsområdena
4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och
program förhåller sig till varandra och till den regionala
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
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Strategin har utifrån ovan granskats och fått ny layout. I processen för
aktualiseringen har en enkel prövning av barnets bästa genomförts. Därmed
har barnets bästa beaktats i enlighet med Barnkonventionen.
Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i
samtliga av länets kommuner.
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin har under januari-mars
2022 varit på remiss enligt beslut i RUN 24 november 2021.
Inkomna yttranden har sammanställts, bedömts och beaktats enligt bilaga 1
Samrådsredogörelse och förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi
efter remissförfarande finns i bilaga 2.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
5 oktober 2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta antar
aktualiserad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
2030.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 215 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att växa i - Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030”.
Överläggning
1. Pär-Gustav Johansson (M) med instämmande från Malin Sjölander (M)
och Martin Kirchberg (SD) föreslår att den regionala utvecklingsstrategin
återremitteras i syfte att ändra skrivningar om förnybar energiproduktion
till fossilfri energiproduktion samt i strategin lyfta betydelsen av länets
kärnkraft för en grön omställning och tryggad elförsörjning.
2. Karin Helmersson (C) och Peter Vretlund (S) föreslår att regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
--Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras enligt Pär-Gustav
Johanssons (M) med fleras förslag. Hon finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja.
- Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Omröstningen får följande resultat:
Ledamot
Martina Aronsson (S)
Peter Vretlund (S)
Gunilla Johansson (S)
Cecilia Hammar (S)
Karin Helmersson (C)
Anna Östborg (C)
Lena Granath (V)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
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Malin Sjölander (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Åsa Ottosson (M)
Jimmy Loord (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Angelica Katsanidou (S), ordförande

X
X
X
X
X
X
X
X

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag med resultatet 8 ja, 7
nej.
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag. Hon finner att så är fallet.
Protokollsanteckning
Malin Sjölander (M), Pär-Gustav Johansson (M), Åsa Ottosson (M), Jimmy
Loord (KD), Maud Ärlebrant (KD), Martin Kirchberg (SD) och Bo Karlsson
(SD) lämnar följande protokollsanteckning:
”En stor andel av Sveriges planerbara och fossilfria elproduktion har lagts
ner, vilket bidragit till effektbrist i elsystemet, minskad överföringskapacitet,
ökat beroende av fossil elproduktion och höjda elpriser. Samtidigt behöver
elproduktionen i landet byggas ut kraftigt för att möta en förväntad
fördubbling av elanvändningen 2045. En ökad andel förnybar elproduktion
vid denna utbyggnad kommer att ytterligare destabilisera elsystemet och leda
till fortsatt effektbrist, fossilberoende och höga elpriser. Det nationella
energipolitiska målet kommer därför att ändras från 100 procent förnybart
till 100 procent fossilfritt, som en del i att möta utmaningen. Det medför att
planerbara och fossilfria kraftslag som till exempel kärnkraft inte längre
diskrimineras i målformuleringen. Denna ändring i energipolitiken behöver
också få genomslag i regionala styrdokument och målformuleringar, särskilt
i ett kärnkraftslän som Kalmar län. Vi har vid ett flertal tillfällen tidigare
föreslagit sådana ändringar. I remissynpunkter som framkommit efter att den
regionala utvecklingsstrategin behandlades på regionala utvecklingsnämnden
tidigare i oktober, har det också uttryckts att betydelsen av produktion av
kärnkraftsel i länet behöver lyftas i strategin.
Vårt gemensamma yrkande om att återremittera regionala
utvecklingsstrategin i syfte att justera innehållet enligt ovan röstades ner, och
vi vill med denna protokollsanteckning understryka att
• Skrivningarna i strategin om förnybar energiproduktion bör ändras
till fossilfri energiproduktion
• Betydelsen som länets kärnkraft har för den gröna omställningen och
en tryggad elförsörjning bör lyftas i strategin”
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2022
2. Samrådsredogörelse Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för
Kalmar län 2030
3. Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
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4. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden den 5 oktober 2022,
§ 142
5. Beslut från regionala utvecklingsnämndens presidium den 26 oktober
2022, § 16
6. Kompletterad samrådsredogörelse för Klimat att växa i – Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030, aktualisering
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 228

Ärendenummer RS 2022/750

Komplettering av regler och bestämmelser för
förtroendevaldas arvoden med mera för
mandatperioden 2023-2026
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer komplettering av
Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera för
mandatperioden 2023-2026 som innebär att ett arvoderat deltidsuppdrag för
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa läggs till, i samma omfattning som
gäller för regionstyrelsens personalutskott.
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom budgetram för de
förtroendevalda.
Bakgrund
Den 29 september 2022, § 131, beslutade regionfullmäktige att fastställa
reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera,
att gälla för mandatperioden 2023-2026. Av dessa följer att ordföranden och
vice ordförande för regionfullmäktige, patientnämnden, revisionen samt
regionstyrelsens personalutskott i olika omfattning ska ha deltidsuppdrag och
uppbära årsarvode.
Efter regionfullmäktiges beslut har en partipolitisk överenskommelse gjorts
som innebär att ytterligare ett arvoderat deltidsuppdrag för
regionfullmäktiges Beredning för hållbarhet och folkhälsa ska läggas till, i
likhet med vad som gäller för regionstyrelsens personalutskott.
Procentsats

Uppdragets
omfattning

Regionfullmäktiges beredning för hållbarhet och folkhälsa
ordförande

54

60 %

vice ordförande

36

40 %

Av överenskommelsen följer att majoritet och opposition har att utse
ordförande respektive vice ordförande till antingen personalutskottet eller
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa, vilket beror på hur partierna
fördelar ansvarsområden och ordförandeuppdrag bland region- och
oppositionsråd. Det nu tillagda uppdraget innebär inte någon utökning av
antalet uppdrag eller kostnader. Partierna ansvarar för att fördela uppdragen
inom given ram.
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--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 220 den 31 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”Regionfullmäktige fastställer komplettering av Regler och bestämmelser för
förtroendevaldas arvoden med mera för mandatperioden 2023-2026 som
innebär att ett arvoderat deltidsuppdrag för Beredningen för hållbarhet och
folkhälsa läggs till, i samma omfattning som gäller för regionstyrelsens
personalutskott.
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom budgetram för de
förtroendevalda”.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt
arbetsutskottets förslag.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer:
1485754
71

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 229

Ärendenummer RS 2022/815

Regionplan 2023-2025
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att:
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2023–2025
samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget för
2023, varvid
•

bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget

•

bilaga 2 driftramar

•

bilaga 3 kassaflödesbudget

•

bilaga 4 balansbudget

•

bilaga 5 A och B investeringsbudget

•

bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022

2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 11:86 kronor
per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård,
att gälla från och med den 15 januari 2023.
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från
och med den 1 januari 2023.
Reservation
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig till förmån för egna
förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska en budget upprättas för kommande kalenderår.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Regionplan 2023–2025 är ett strategiskt plan- och styrdokument som binder
samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska
vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och
kvalitet.
I samband med behandling av regionplanen behandlas också förändringar av
priser och avgifter.
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--Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 209 den 19 oktober 2022 följande
förslag till regionstyrelsen:
”1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren 2023–
2025 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska utgöra årsbudget
för 2023, varvid
• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget
• bilaga 2 driftramar
• bilaga 3 kassaflödesbudget
• bilaga 4 balansbudget
• bilaga 5 A och B investeringsbudget
• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022
2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2023 till 11:86 kronor per
skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård,
att gälla från och med den 15 januari 2023.
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och
med den 1 januari 2023”.
Överläggning
Inför överläggningen har ledamöterna från M/KD respektive SD redovisat
sina budgetförslag, med tillhörande ändrings- och tilläggsförslag av
regionplan 2023-2025.
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
eller enligt förslagen från M/KD respektive SD. Hon finner att
regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Ordförande finner att arbetsutskottets förslag utgör
huvudförslag. Ordförande frågar om regionstyrelsen som motförslag antar
förslagen från M/KD eller SD. Hon finner att förslaget från M/KD utgör
motförslag.
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen vill besluta enligt
arbetsutskottets förslag eller M/KD:s förslag. Hon finner att regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs och genomförs
enligt följande:
- Ledamot som röstar för arbetsutskottets förslag röstar ja.
- Ledamot som röstar för M/KD:s förslag röstar nej.
Omröstningen får följande resultat:
Ledamot
Martina Aronsson (S)
Peter Vretlund (S)
Gunilla Johansson (S)
Cecilia Hammar (S)
Karin Helmersson (C)
Anna Östborg (C)

Ja
X
X
X
X
X
X
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Nej

Avstår

Datum
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Lena Granath (V)
Malin Sjölander (M)
Pär-Gustav Johansson (M)
Åsa Ottosson (M)
Jimmy Loord (KD)
Maud Ärlebrant (KD)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Angelica Katsanidou (S), ordförande

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med
resultatet 8 ja, 5 nej och 2 som avstår.
Reservation
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig till förmån för egna
förslag.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2022
2. Regionplan 2023–2025 med bilagor
3. Prislista för allmän- och specialisttandvård, Folktandvården i Kalmar län
4. Prislista Kalmar länstrafik
5. Budgetförslag för Region Kalmar län 2023-2025, Sverigedemokraterna
6. Budgetförslag och regionplan för Region Kalmar län 2023-2025,
Moderaterna och Kristdemokraterna
7. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25
oktober 2022 gällande Prislista Kalmar länstrafik samt biljett - och
prismodell från och med 2023 – förändringar
8. Synpunkter till Regionstyrelsens sammanträde 31 oktober 2022 avseende
budgetförslag för Regionplan 2023-2025, Vision
9. Protokollsutdrag § 31 från regionstyrelsens plan- och budgetberedning
den 19 oktober 2022
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum
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Regionstyrelsen

§ 230

Ärendenummer RS 2022/744

Delårsrapport samt intern kontroll januari-augusti 2022
Beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt nämnder/förvaltningar som uppvisar
underskott i prognosen efter delårsrapport till och med augusti 2022 att
vidta åtgärder för att begränsa underskottet 2022 och anpassa
kostnadsnivån till tilldelade ekonomiska ramar. I de fall åtgärderna avser
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet ska detta
föreläggas regionstyrelsen för beslut.
2. Regionstyrelsen uppmanar nämnderna/förvaltningarna att ha fortsatt
fokus på att uppnå de verksamhetsmässiga målen i regionplanen.
3. Regionstyrelsen godkänner rapport om genomförd intern kontroll samt
gör bedömningen att den interna kontrollen är tillräcklig.
4. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige lägger delårsrapporten för perioden 2022-01—08 till
handlingarna.
Bakgrund
För kommuner och regioner gäller lag om kommunal redovisning. I lagen
stadgas bland annat att minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild
redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från
räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Delårsrapport avseende perioden 2022-01—08 har upprättats. Rapporten
finns som bilaga till denna framställning. Under rubriken
Förvaltningsberättelse beskrivs årets första åtta månader med utgångspunkt
från de fyra målområdena Invånare och kund, Verksamhet, Medarbetare
samt Ekonomi. Här redovisas också uppföljningen av Region Kalmar läns
strategiska mål. Allt siffermaterial redovisas därefter under rubriken
Finansiella rapporter. Flera av resultaten för måtten som mäter av
måluppfyllnaden är ännu inte tillgängliga varför ingen sammanfattande
bedömning av om Region Kalmar har en god ekonomisk hushållning görs.
Region Kalmar län uppvisar i delårsrapporten ett positivt resultat för
perioden, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna, med 180,9 mnkr.
För helåret 2022 beräknas ett resultat på 0 mnkr, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse på 194,9 mnkr. Balanskravsresultatet i prognosen är positivt
och uppgår till 367,1 mnkr, där orealiserade förluster i placerade
pensionsmedel ökar resultatet i balanskravsutredningen med motsvarande
belopp.
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Förvaltningarna/nämnderna beräknar i helårsprognosen ett underskott mot
budget på 396,9 mnkr medan gemensamma poster för pensioner, skatter och
finansnetto lämnar ett överskott mot budget med 202,0 mnkr.
De största budgetunderskotten uppvisas för hälso- och sjukvårdsförvaltningen med 335,3 mnkr, Kalmar länstrafik med 104,7 mnkr samt för
regionservice med 26,0 mnkr. Det pågående kriget i Ukraina ger ett
säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över och framför allt
i Europa. Många råvarupriser har stigit, börserna har fallit och om kriget drar
ut på tiden leder det för Region Kalmar läns del till fortsatt ökade kostnader
för beredskap samt prisökningar främst inom områdena för byggnation,
energi och livsmedel. Under andra tertialet har smittspridningen av covid-19
fortsatt påverkat regionens verksamheter, men även om det fortfarande finns
en stor smittspridning så har verksamheten gradvis börjat normaliseras och
återgå till grunduppdraget. Arbetet fortgår nu med att systematiskt ta sig an
det uppdämda vårdbehovet samtidigt som det bedrivs en god och säker vård
för patienter som söker vård. Inom kollektivtrafiken ökar biljettintäkterna
kontinuerligt när folk börjar åka kollektivt igen. Den allmänna
kostnadsutvecklingen med inflation, ökade bränsle- och elpriser, har dock
gjort att kostnadsökningarna blivit större än de sakta ökande intäkterna, och
kompenseras inte av dessa. Den positiva budgetavvikelsen avseende
gemensamma poster för finansieringen beror i huvudsak på ökade
skatteintäkter då den nominella tillväxten av skatteunderlaget är fortsatt hög.
Nämnder/förvaltningar som uppvisar budgetunderskott i prognosen arbetar
kontinuerligt med handlingsplaner för att minska kostnaderna.
Verksamhetsdialoger förs kontinuerligt med samtliga förvaltningar.
Region Kalmar län finansierar sina investeringar med egna medel utan
extern upplåning. Kassaflödet efter andra tertialet är negativt med 86,1 mnkr
med fortsatt god likviditet. Helårsprognosens kassaflöde beräknas också bli
negativt med 413,5 mnkr. Vid årets slut beräknas likviditeten ändå vara god
och uppgå till 1 014,0 mnkr med en kassalikviditet på 115,8 procent.
Region Kalmar läns revisorer ska behandla delårsrapporten inför
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
--Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt redovisat
förslag till beslut.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2022
2. Delårsrapport
3. Intern kontroll augusti 2022 med underbilaga Intern kontroll uppföljning
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsen

§ 231
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens noterar delegationsbesluten till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen:
•

Yttrande över Vård och behandling av provocerad
vulvodyni, Nationella rekommendationer och indikatorer till
beslutsfattare och stöd till vårdpersonal

RS 2022/888

•

Yttrande över Läkemedelsverkets framställan om justering
av avgifter för öppenvårdsapotek, partihandel, sjukhusens
läkemedelsförsörjning och maskinell dosverksamhet

RS 2022/908

•

Yttrande över Nya nationella riktlinjer för vård vid obesitas för jämlik vård och ett bra bemötande

RS 2022/640

•

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och
allmänna råd med anledning av att yrkestiteln
undersköterska blir reglerad

RS 2022/1145

•

Ordförandebeslut - Förslag till tillväxt- och
näringslivsstrategi för Västerviks kommun 2023-2028

RS 2022/1296
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§ 232
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
•

Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret
2022

RS 2021/1308

•

Protokoll från Kollektivtrafiknämnden, KTN
till Regionstyrelsen, RS, 2022

RS 2022/215

•

Information om höjning av
högkostnadsskyddsbelopp för vårdavgifter till
regionerna och för läkemedel fr.o.m. den 1
januari 2023, SKR

RS 2022/1284

•

Information gällande SKR rekommendation om
samverkan med Rättsmedicinalverket

RS 2022/1282

•

Cirkulär från Sveriges Kommuner och
Regioner 2022

RS 2022/4

•

Ekonomiska uppföljningar, månads- och
delårsrapporter för Region Kalmar län 2022

RS 2021/1315

•

Styrelseprotokoll AB Transitio 2022

RS 2022/209

•

Beslut om att införa godkända vårdförlopp
Stroke & TIA, Sveriges kommuner och
regioner (SKR)

RS 2022/1294

•

Beslut om Trafikverkets utpekande av
riksintressen för kommunikationer

RS 2021/182

•

Protokoll - Stygrupp för SBHSS - Småland
Blekinge Halland South Sweden, 16 september
2022

RS 2022/381
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•

Protokoll – Beredningen för invånarfrågor 20
september 2022

RS 2022/48

•

Information om avregistrering av Familjen
Danielssons stiftelse för kulturella ändamål i
Kalmar

RS 2022/1375

•

Pensionärsrådet - protokoll 27 september 2022

RS 2022/44

•

Regeringsbeslut - Uppdrag till Statens
energimyndighet och Trafikverket att ta fram
ett handlingsprogram för laddinfrastruktur och
tankinfrastruktur för vätgas

RS 2022/1066

•

Beslut från Region Kronoberg om
Samarbetsavtal från och med 2023 Småland
Blekinge Halland South Sweden, SBHSS

RS 2022/1099

•

Beslut från region Jönköpings län gällande
Samarbetsavtal för Småland Blekinge Hallands
representationskontor i Bryssel från och med
2023

RS 2022/1099

•

Synpunkter gällande Region Kalmar läns
ersättningsmodell för Hälsoval, Svenska
Privatläkarföreningen

RS 2022/1465

•

Protokoll från regionstyrelsen plan- och
budgetberedning den 19 oktober 2022

RS 2022/39

•

Beslut från Region Halland om samarbetsavtal
från och med 2023 Småland Blekinge Halland
South Sweden, SBHSS

RS 2022/1099

•

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
den 19 oktober 2022

RS 2022/38

•

Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskott
den 31 oktober 2022

RS 2022/38
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