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§ 1   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för mötet. 
 

2Comfact Signature Referensnummer: 1550618



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Pär-Gustav Johansson (M) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll. 
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§ 3  Ärendenummer RS 2022/1707 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar läns fyra folkhögskolor har en viktig del i regionens 
prioriterade utvecklingsområden. Två gånger per läsår skickas en 
deltagarenkät till samtliga Region Kalmar läns folkhögskolor. Presentation 
sker av utvärderingen från deltagarenkäten för höstterminen 2022, med 
jämförande statistik från utvärderingen vårterminen 2022.  
Nedan redovisas de frågor som via enkäten skickats ut till folkhögskolorna. 
Resultatet redovisas under respektive fråga: 

• Jag har blivit respektfullt och bra bemött av personalen på skolan  
(98 procent höstterminen 2022, jämfört med 95 procent vårterminen 
2022)  

• Jag har blivit respektfullt och bra bemött av mina studiekamrater  
(95 procent höstterminen 2022, jämfört med 94 procent vårterminen 
2022)  

• Jag upplever att jag har haft möjlighet att påverka mina studier  
(89 procent höstterminen 2022, jämfört med 90,5 procent 
vårterminen 2022)  

• Jag har nått mina studiemål  
(89,5 procent höstterminen 2022, jämfört med 89,5 procent 
vårterminen 2022)  

• Jag har fått det stöd i mina studier som jag behöver  
(93 procent höstterminen 2022, jämfört med 91 procent vårterminen 
2022)  

• Total nöjdhet med mina studier på folkhögskola  
(93 procent höstterminen 2022, jämfört med 92 procent vårterminen 
2022)  

• Mitt välbefinnande har påverkats positivt efter studier på 
folkhögskola  
(84 procent höstterminen 2022, inget tidigare värde finns att jämföra 
med då frågan är ny för höstterminen 2022). 

 
 
Föredragning av 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Carl Sundbring, bildningschef 
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§ 4  Ärendenummer RS 2022/1708 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Decentraliserad läkarutbildning i Kalmar 
År 2014 tecknade Region Kalmar län (dåvarande Landstinget) och 
Linköpings universitet ett samarbetsavtal om en decentraliserad 
läkarutbildning av läkarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Utbildningen är idag fullt utbyggd med cirka 100-120 läkarstudenter i 
Kalmar. Utvärdering har gjorts av den första kullen som tog sin examen i 
januari 2022. Presentation sker av resultat från utvärderingen. 
Det nuvarande avtalet ska revideras, bland annat kommer det att tydliggöra 
ansvarsfördelningen i den nya sexåriga läkarutbildningen.   
 
Barns och ungas psykiska hälsa 
Information ges om barn- och ungdomshälsan. Barn- och ungdomshälsan 
finns i Kalmar, Västervik, Oskarshamn och Vimmerby. Mottagning sker 
även digitalt via 1177. Barn- och ungdomshälsan har psykologer, 
socionomer och psykoterapeuter som erbjuder hjälp till barn och unga upp 
till 17 år samt deras familjer. Det gäller barn med lindrig till medelsvår 
psykisk ohälsa. Barn- och ungdomshälsan har i uppdrag att erbjuda tidiga 
och lättillgängliga insatser för att förhindra utvecklingen av allvarlig 
problematik.  
Barn och ungdomshälsan erbjuder bland annat följande: 

• 12-årssnacket; hälsofrämjande familjesamtal som erbjuds föräldrar 
med barn som är 12 år gamla. 

• Två olika föreläsningar om psykisk hälsa, för elever i årskurs 8. 

• Föräldralinjen, som är rådgivande och stödjande samtal till förälder 
som behöver prata med någon om sitt barn, sin tonåring eller om sin 
roll som förälder. Erbjudandet gäller förälder som har barn/tonåring 
6-17 år. 

• Möt ditt barns oro, ett digitalt stödprogram som riktar sig till 
föräldrar med barn 7-12 år med mild orosproblematik eller specifik 
fobi. Programmet pågår i fyra veckor. 
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Region Kalmar län har under 2022 genomfört en informationskampanj om 
barn- och ungdomshälsan, för att öka kännedomen samt att få fler att höra av 
sig när det finns behov av råd och stöd kring barnet eller föräldraskapet. 
Information ges om de vanligaste kontaktorsakerna och kontaktvägarna till 
barn- och ungdomshälsan, samt de vanligaste vårdtjänsterna som erbjuds. 
Den 14 februari är det uppstart av digital ungdomsmottagning, en samverkan 
mellan kommun och region som riktar sig till barn och unga mellan 13 och 
23 år. Mottagningen bemannas med två heltidstjänster, barnmorska (100 %) 
och kurator (100 %). Syftet med digital ungdomsmottagning är att öka 
tillgängligheten i hela länet. 
Överenskommelse – Kvinnors hälsa före, under och efter graviditet 
inklusive Neonatalvård 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen har sedan 2015 
ingått överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och 
insatser för kvinnors hälsa. År 2018 blev neonatalvården inkluderad i 
överenskommelsen och år 2021 kom även sexuellt våld och könsstympning 
med i överenskommelsen som en tilläggsöverenskommelse. 
Överenskommelsen brukar förlängas ett par år och nuvarande gäller 2023-
2025, och inkluderar nu också kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 
genom livet. 
För att förtydliga arbetet inom ramen för överenskommelse har SKR tagit 
fram en strategisk plan gällande inom vilka områden utvecklingsarbeten kan 
väljas, som verksamheterna har att utgå ifrån när de planerar sina 
utvecklingsarbeten.   
Information ges om olika utvecklingsarbeten som har aktualiserats genom 
åren. 
 
--- 
Föredragning av 
Ingvar Rydén, studieortsansvarig för läkarprogrammet i Kalmar 
Niklas Föghner, primärvårdsdirektör 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Maria Svensson, utvecklingsledare regionstab Samordning hälso- och 
sjukvård 
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§ 5  Ärendenummer RS 2022/1709 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om aktiviteter genomförda under 2022, inom följande 
områden: 

• Strategisk kompetensförsörjning 

• Utveckla och behålla medarbetare 

• Attrahera och rekrytera medarbetare 

• En hälsofrämjande arbetsplats 

• Tydligt chefskap och utvecklande ledarskap 
Region Kalmar län har över 100 studenter i Kalmar, från den 
decentraliserade läkarutbildningen med studenter från Linköpings 
universitet. Information ges om utbildningsstrukturen för läkare med 
allmäntjänstgöring, bastjänstgöring och specialisttjänstgöring.  
Utbildningsanställningar ger tillskott till bristyrken. År 2015-2022 har 
Region Kalmar län haft totalt 300 nya utbildningsanställningar (inklusive 14 
som avbrutit utbildningen). 
Information ges också om hälsobokslut för 2022, som syftar till att ta reda på 
och analysera sjukfrånvaron inom Region Kalmar län. Statistik visas för 
kort- och långtidsfrånvaro i regionen. Av hälsobokslutet framgår också en 
markant ökning av nyttjandet av friskvårdsbidraget jämfört med tidigare år 
samt att 1890 medarbetare har hyrt förmånscykel i regionen sedan 2019. 
Information ges också om antal tillbud och skador 2022 jämfört med 2021. 
Under 2022 har utbildningsinsatser genomförts inom bland annat arbetsmiljö 
och ledarskap. I hälsobokslutet lyfts också jämställdhet och mångfald, bland 
annat finns ett samverkansprojekt tillsammans med Linnéuniversitetet inom 
området, där utbildning för regionens medarbetare ska tas fram. 
Information ges även om skärpta regler för dygnsvila från och med den 1 
oktober 2023. Bakgrunden till att reglerna har ändrats är att EU-kommissionen 
har uppmärksammat Sverige och parterna på att kollektivavtalet strider mot 
EU:s arbetstidsdirektiv när det gäller arbetstagarnas rätt till dygnsvilan.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbunden har sett över 
kritiken för att hitta en lösning som omhändertar kritiken från EU-
kommissionen. Parterna har därför kommit överens om att skärpa 
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kollektivavtalets regler avseende dygnsvila i syfte att värna individernas skydd 
och säkerställa att avtalet är förenligt med arbetstidsdirektivet.  

 
--- 

Föredragning av 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 6  Ärendenummer RS 2022/1710 

God ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information redovisas om bokslutsrapport för verksamhetsåret 2022. 
2022 har varit ytterligare ett år med stora utmaningar. Pandemin och 
konsekvenserna av den har fortsatt att hanteras under året samtidigt som 
oron i världen kopplad till kriget i Ukraina varit stor och påverkat regionen 
på flera plan. 
Med ett resultat på 197,9 miljoner under 2022 når Region Kalmar län det 
ekonomiska målet om två procents överskott i förhållande till de samlade 
intäkterna från skatt, utjämnings- och generella statsbidrag.  
Resultatet är 589,5 miljoner kronor lägre än föregående år men 197,9 
miljoner kronor högre än beräknat mot senaste helårsprognosen som gjordes 
i oktober. De främsta orsakerna till det är ett bättre resultat i förvaltningarna 
och ökade riktade statsbidrag för bland annat köförkortande åtgärder. Det har 
därutöver varit en positiv utveckling på placerade pensionsmedel under 
slutet av året. Även intäkterna i form av skattemedel, utjämning och 
generella statsbidrag har haft en god utveckling under året. Coronarelaterade 
statsbidrag uppgår till 336 miljoner kronor.  
Kostnaderna för bemanningsbolag uppgår till 256 miljoner kronor, vilket är 
högre jämfört med 2021. Ökningen är relativt jämn mellan sjuksköterskor 
och läkare och mellan förvaltningar. 
Nettokostnadsutvecklingen för året uppgår till 5,5 procent, där motsvarande 
siffra föregående år är 3,8 procent. Nettokostnadsutvecklingen inkluderar 
även de riktade statsbidrag som erhållits under året. 
Förvaltningarnas budgetunderskott uppgår till 350 miljoner kronor. Analys 
av det gångna verksamhetsåret pågår och inkluderas i årsredovisningen. 
Bemanningssituationen ser olika ut på länets sjukhus och orsaken till den 
ökade användningen av inhyrd personal är bland annat följdverkningar av 
pandemin samt en hög sjukfrånvaro. 
Information ges också om investeringar 2018-2022. Totala investeringar 
uppgår till 607 miljoner kronor. Investeringar i byggnationer uppgår till 426 
miljoner kronor, och investeringar i inventarier uppgår till 181 miljoner 
kronor. Investeringarna har fortsatt finansierats med egna medel. 
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--- 
Föredragning av 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 

Handling 
Bokslutsrapport 2022, för Region Kalmar län RS 2022/1662 
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§ 7  Ärendenummer RS 2020/1264 

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
2022-2024 och 2023-2025 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdraglistan till protokollet.  

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 20 december 2022) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2022-2024 och 2023-2025. 
---  
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 7 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen:  
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.”  
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 7 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2022 
3. Uppdragslista daterad den 20 december 2022 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 8  Ärendenummer RS 2021/1284 

Uppdrag 22/05 - Redovisa en sammanhållen modell för 
ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, 
med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/05 Redovisa en 
sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, 
med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor. 

Bakgrund 
Av regionplan 2022 - 2024 följer ett uppdrag att regiondirektören ska 
redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets 
kommuner, med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor.  
Uppdraget omfattar att lämna en redogörelse för regionens arbete relaterat 
till samverkan med länets kommuner och ungas uppväxtvillkor 0–25 år. 
Vidare ska förslag läggas om hur arbetet kopplat till fortsatt samverkan kan 
se ut och vilka insatser regionen kan verka i.  
I Kalmar län, likt övriga riket, är hälsan ojämlikt fördelad. Generellt är barn 
och ungas hälsa god, dock minskar den fysiska aktivitetsnivån och 
stillasittandet ökar, psykosomatiska besvär ökar, flera är utsatta för 
trakasserier och misshandel, även bruk av vissa tobaksprodukter ökar. För 
samtliga hälsoutfall drabbas individer med lägre socioekonomisk position 
mer än övriga.  
Det finns idag flera upparbetade samverkansformer. Gällande barn- och unga 
sker detta företrädesvis genom Länsgemensam ledning i samverkan. En 
fortsatt samverkan genom Länsgemensam ledning i samverkan bör fortlöpa. 
Fokus för arbetet med framtagande av en gemensam modell för att främja 
barn- och ungas uppväxtvillkor bör fokusera på de glapp där samverkan idag 
saknas eller inte är optimal.  
Det pågår idag ett lokalt projekt i Mörbylånga kommun med inriktning mot 
samma mål om en modell för jämlika uppväxt villkor där Region Kalmar län 
redan ingår i styrgruppen för projektet. Vidare ingår det i projektet att föra 
vidare lärdomar och utfall. Bedömningen är att detta projekt lämpar sig väl 
som pilotstudie för en bredare, länsgemensam, modell där möjligheten att 
följa upp och utvärdera projektets insatser ligger nära i tid.  
Utöver projektet i Mörbylånga kommun bör även kommande förslag från 
SOU 2021:34, Börja med barnen, samt andra regioners, kommuners och 
nationella pågående arbeten tas i beaktande. 
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---  
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 18 januari 2023. Nämnden har föreslagit att regionstyrelsen ska 
godkänna slutredovisningen av uppdraget.  
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 8 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/05 Redovisa en 
sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, 
med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor”. 
--- 
Överläggning 
1. Martin Kirchberg (SD), med instämmande av Malin Sjölander (M), 

föreslår att ärendet återremitteras i syfte att redovisa en tydlig modell. I 
andra hand föreslår Martin Kirchberg (SD) att regionstyrelsen inte 
godkänner slutredovisningen. 

2. Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras. Hon finner att det ska avgöras idag. 
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen vill besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. Hon finner att så är fallet.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 8 den 20 januari 

2023 
2. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 18 januari 2023 
3. Tjänsteskrivelse RUN daterad 3 januari 2023 
4. Slutredovisning av uppdrag 22/05 – Redovisa en sammanhållen modell 

för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, med 
målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor  

 
Protokollsutdrag till:  regional utvecklingsdirektör 
  planeringsdirektör 
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§ 9  Ärendenummer RS 2022/1393 

Yttrande över förslag till regeringen i Miljömålsrådets 
årsrapport 2022 

Beslut 
Regionstyrelsen besvarar Miljömålsrådets årsrapport 2022 med redovisat 
yttrande.  
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.  

Bakgrund 
Miljömålsrådet presenterar för sjunde året i rad en årsrapport över 
gemensamma åtaganden om insatser och förslag till regeringen, för att öka 
takten i arbetet med att nå miljömålen. Rådet har under 2022 fortsatt arbetet i 
sju programområden, och har haft bra framdrift i alla dessa. Situationen för 
miljön är fortsatt allvarlig och det behöver göras mer för att nå Sveriges 
miljömål. Detta kräver att rådet håller fast vid ambitiösa och innovativa 
prioriteringar och insatser. 

Yttrande 
Region Kalmar län ser positivt på de förslag som miljömålsrådet lämnar när 
det gäller ramverk för nationell planering, hållbara måltider samt hållbar 
elektrifiering.  
Det finns inte några direkta åtgärder som påverkar Region Kalmar läns 
arbete vare sig internt eller externt i någon större utsträckning. Flera av de 
förslag som läggs fram är det främst kommunerna som behöver ta ställning 
till; exempelvis mer hållbara måltider för barn i skolan. Så som förslaget är 
skrivet är det inte riktat till regionens verksamhet. Region Kalmar län arbetar 
dock redan utifrån de krav som föreslås gällande näring och miljömässig 
sammansättning av de måltider som serveras på såväl sjukhus som 
folkhögskolor.  
När det gäller förslaget om Cirkulärt lyft till Textil- och modeföretagen tas 
avstamp i det faktum att dessa företag ofta är små och därför extra känsliga i 
händelse av ökade krav på klimatanpassning etc. Detta är dock inte specifikt 
för modebranschen utan speglar den fördelning som gäller i hela 
företagsstocken nationellt. Problemanalysen stämmer förvisso, men är 
generell för de flesta branscher i Sverige. 
Att erbjuda Tillväxtverkets affärsutvecklingscheck till företag kan fungera i 
flertalet situationer. Förordningen ställer dock en del krav som ska beaktas i 
beviljandet av sådana checkar. Att förlita sig på affärsutvecklingscheckarna 
kan innebära att vissa företag inte kommer åt den föreslagna 
finansieringshjälpen. 
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--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 9 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen besvarar Miljömålsrådets årsrapport 2022 med redovisat 
yttrande.  
 
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet”. 
 
--- 
 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 9 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2022 
3. Miljömålsrådets årsrapport 2022 
 
Protokollsutdrag till:  Miljödepartementet 
  hållbarhetschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 10  Ärendenummer RS 2022/1478 

Svar på granskning från regionrevisorerna om 
granskning av informationssäkerhet 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas 
granskning av informationssäkerheten.  

Bakgrund 
Regionrevisorerna har låtit granska huruvida regionstyrelsen säkerställer att 
det bedrivs ett tillfredställande arbete för att skydda och säkra information 
utifrån lagstiftning, mål och riktlinjer. 
Regionstyrelsens övergripande mognadsgrad bedöms vara över genomsnittet 
för IT- och informationssäkerhet jämfört med en offentlig verksamhet av 
motsvarande storlek och karaktär, och från tidigare genomförd granskning 
2015 har samtliga rekommendationer åtgärdats. 
Den sammanfattande bedömningen är ändå att regionstyrelsen inte helt 
säkerställer att det bedrivs ett tillfredställande arbete för att skydda och säkra 
information utifrån lagstiftning och mål och riktlinjer. 
Vid revisorernas granskning av informationssäkerheten har ett antal 
rekommendationer givits till regionstyrelsen. I yttrandet redovisas svar på 
revisorernas rekommendationer. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 10 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas 
granskning av informationssäkerheten”.  
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 10 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 9 december 2022 
3. Yttrande över revisorernas granskning av informationssäkerheten 
4. Missiv från regionrevisorerna – Granskning av informationssäkerheten  
5. Granskningsrapport – Granskning av informationssäkerheten  
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-02 

 
 

 

 

Protokollsutdrag till: Regionrevisorerna 
  hållbarhetschef 
  Regionstab kansli 
  IT-direktör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 11  Ärendenummer RS 2020/367 

Upphävande av beslut om ersättning inom Hälsoval 
Kalmar län för provtagning av personal inom hälso- 
och sjukvård samt omsorg vid misstänkt covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsen upphäver regionstyrelsens ordförandes beslut från den 20 
maj 2020 om ersättning inom Hälsoval Kalmar län för provtagning av 
personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg vid misstänkt covid-19.  

Bakgrund 
Överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges regioner som inneburit 
statliga ekonomiska anslag till regionerna för bland annat 
provtagningsverksamhet upphör att gälla från och med den 1 januari 2023.  
Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och omsorg utförs inom 
länets primärvård. Regionstyrelsens ordförande beslutade i maj 2020 att en 
ersättning om 250 kr per provtagning skulle utgå inom Hälsoval Kalmar län. 
Provtagningen har i stor utsträckning frångått den mer personalintensiva 
assisterade provtagningen till att genomföras via bokningsfri 
egenprovtagning. Den provtagning som ännu hanteras genom assisterad 
provtagning inom primärvården utförs framförallt vid medicinsk indikation, 
vilket ligger inom ramarna för ordinarie uppdrag. 
Mot bakgrund av detta föreslås den särskilda ersättningen för provtagning 
inom Hälsoval Kalmar län inte längre utgå.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 11 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen upphäver regionstyrelsens ordförandes beslut från den 20 
maj 2020 om ersättning inom Hälsoval Kalmar län för provtagning av 
personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg vid misstänkt covid-19”.  
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 11 den 20 januari 
2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2022 
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Region Kalmar län 
Datum 
2023-02-02 

 
 

 

 

Protokollsutdrag till:   planeringsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 12  Ärendenummer RS 2021/12 

Upphävande av beslut om ersättning till enheter inom 
Hälsoval Kalmar län för bokningsfri egenprovtagning 
för covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsen upphäver regionstyrelsens beslut från den 26 oktober 2021, 
§ 191, om ersättning med 2500 kr per vecka till de enheter inom Hälsoval 
Kalmar län som har en provtagningsbox för bokningsfri egenprovtagning för 
covid-19. 

Bakgrund 
Överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges regioner som inneburit 
statliga ekonomiska anslag för bland annat provtagningsverksamhet upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2023. 
Regionstyrelsen beslutade den 26 oktober 2021 att från och med den 1 
november 2021 införa bokningsfri egenprovtagning för covid-19 i Kalmar 
län samt att en ersättning för detta skulle utgå med 2500 kronor per vecka till 
de enheter inom Hälsoval Kalmar län som har en provtagningsbox för 
bokningsfri egenprovtagning för covid-19.  
Införandet av den bokningsfria egenprovtagningen medförde en påtaglig 
arbetsbelastning för hälsovalsenheterna. Mot bakgrund av att statsbidraget 
inte längre utgår för provtagningsverksamheten samt att arbetet kopplat till 
den bokningsfria egenprovtagningen kan inte längre anses medföra sådana 
påtagliga arbetsinsatser som legat till grund för beslutet föreslås ersättningen 
inte längre utgå.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 12 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen upphäver regionstyrelsens beslut från den 26 oktober 2021, 
§ 191, om ersättning med 2500 kr per vecka till de enheter inom Hälsoval 
Kalmar län som har en provtagningsbox för bokningsfri egenprovtagning för 
covid-19”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 12 den 20 januari 
2023 
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Datum 
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2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021 
 
Protokollsutdrag till:  planeringsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 13  Ärendenummer RS 2022/1762 

Uppgiftsfördelning för det systematiska 
arbetsmiljöområdet 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner redovisning av underlag för uppgiftsfördelning 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för befattningar med 
arbetsmiljöansvar.   

Bakgrund 
Inom ramen för Arbetsmiljölagen (1977:1160) ska varje arbetsgivare vidta 
alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa 
eller olycksfall. Svensk lagstiftning ställer höga krav på att allt som 
möjligtvis kan leda till ohälsa eller olycksfall ska undanröjas eller elimineras 
så att risken inte uppstår. 
Det juridiska ansvaret för detta arbete ligger ytterst på arbetsgivaren. 
Uppgifter för att utföra de olika aktiviteterna kan fördelas i organisationen. 
Uppgifterna som fördelas är inte det juridiska ansvaret utan det är själva 
uppgiften att utföra arbetsmiljöarbetet som fördelas.  
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom Region Kalmar län våren 2022. Av 
inspektionsmeddelande från den 21 mars 2022 följer att de delegerade 
arbetsmiljöuppgifterna inte är tillräckligt väl beskrivna och det finns ingen 
kompletterande lokal information om vad som till exempel avses när det 
gäller de grundläggande delarna av SAM (undersöka-riskbedöma-åtgärda-
följa upp) och även att dokumentera centrala aktiviteter i SAM. 
Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion har arbete pågått under 2022 med att 
se över den befintliga uppgiftsfördelningen och specificeringen som använts 
inom regionen.  
Bland annat har följande förtydliganden gjorts  

• Personalutskottets ansvar och uppgifter finns nu under rubriken för 
Regionstyrelsen  

• Förtydligande av ansvaret i det systematiska arbetsmiljöarbetet  

• Möjlighet att göra lokala anpassningar utifrån den specifika 
befattningens krav på ytterligare arbetsmiljöuppgifter eller om vissa 
uppgifter inte bör fördelas  

• Befattningarna stabschef, inom regiondirektörens stab, och rektor är 
tillagda  

• Underlaget för returnering av arbetsmiljöuppgifter har förtydligats 
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Datum 
2023-02-02 

 
 

 

 

Facklig förankring har genomförts och uppgiftsfördelningen har samverkats 
med centrala skyddskommittén under hösten 2022 i arbetsmöten samt i den 
centrala skyddskommittén den 7 december 2022.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 13 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner redovisning av underlag för uppgiftsfördelning 
inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för befattningar med 
arbetsmiljöansvar”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 13 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2023 
3. Uppgiftsfördelning arbetsmiljöarbete 
 
Protokollsutdrag till:  HR-direktör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 14  Ärendenummer RS 2022/1783 

Rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer 
mot covid-19, första halvåret 2023, Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Sveriges Kommuner och Regioners 
rekommendation gällande kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 för 
första halvåret 2023 och beslutar att omgående tillämpa rekommendationen.  
Beslutet överlämnas till Sveriges kommuner och regioner för kännedom.  

Bakgrund 
Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om 
vaccination mot covid-19. 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i en skrivelse daterad den 22 
december 2022 rekommenderat Sveriges regioner att erbjuda alla som bor 
eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-19 enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendation. Eftersom Folkhälsomyndigheten 
fortfarande rekommenderar regionerna att tillgängliggöra vaccinet för fler än 
de grupper som rekommenderas vaccination menar förbundet att det finns 
risk att regionerna hanterar beslut om kostnadsfrihet för de som inte omfattas 
av Folkhälsomyndighetens rekommendation olika. SKR rekommenderar 
därför regionerna att även under första halvåret 2023 fortsätta erbjuda alla 
som bor eller stadigvarande vistas i Sverige avgiftsfri vaccinering mot covid-
19. Enligt förbundet ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl 
behöva avstå från vaccination mot covid-19.  
Bakgrunden till rekommendationen är att fortsätta hålla ihop 
vaccinationsarbetet och att erbjudandet blir lika i hela landet.   
SKR har rekommenderat regionerna att godkänna och omgående tillämpa 
denna rekommendation samt att inkomma med beslut om rekommendationen 
senast den 31 mars 2023.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 14 den 20 januari följande förslag 
till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner Sveriges Kommuner och Regioners 
rekommendation gällande kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 för 
första halvåret 2023 och beslutar att omgående tillämpa rekommendationen. 
Beslutet överlämnas till Sveriges kommuner och regioner för kännedom”. 
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Region Kalmar län 
Datum 
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--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 14 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2023 
3. SKR:s rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot Covid-

19, första halvåret 2023, meddelande från styrelsen 19/2022 
 
Protokollsutdrag till: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 
  planerinsgdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 15  Ärendenummer RS 2022/1658 

Verksamhetsplaner 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan för förvaltningarna inom 
regionstyrelsens ansvarsområde samt noterar redovisningarna av 
verksamhetsplanerna som regionala utvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden lämnat över till regionstyrelsen till protokollet. 

Bakgrund 
Verksamhetsplaner för respektive förvaltning inom regionstyrelsen 
ansvarsområde har upprättats och redovisats enligt följande: 
Folktandvården 
Primärvårdsförvaltningen 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Psykiatriförvaltningen 
IT-förvaltningen 
Regionservice 
Regionstaben 
 
Verksamhetsplaner för regionala utvecklingsförvaltningen och Kalmar 
länstrafik har godkänts av regionala utvecklingsnämnden respektive 
kollektivtrafiknämnden och därefter lämnats över till regionstyrelsen för 
kännedom.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 15 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan för förvaltningarna inom 
regionstyrelsens ansvarsområde samt noterar redovisningarna av 
verksamhetsplanerna som regionala utvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden lämnat över till regionstyrelsen till protokollet”. 
--- 

Överläggning  
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att verksamhetsplan hållbarhet 

återremitteras i syfte att en kostnads- och nyttoanalys görs för varje 
föreslagen åtgärd. 

2. Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
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Region Kalmar län 
Datum 
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--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller om det ska återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. Hon finner att så är fallet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 15 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2023 
3. Verksamhetsplaner 2023 Regionstyrelsen  
4. Verksamhetsplan 2023 Regionala utvecklingsförvaltningen  
5. Verksamhetsplan 2023 Kalmar länstrafik 
6. Ojusterat protokollsutdrag KTN daterat den 19 januari 2023 
7. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 18 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: regiondirektör 
  ekonomidirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 16  Ärendenummer RS 2022/1494 

Hälsoval Kalmar län 2023 

Beslut 
Regionstyrelsen fastställer Hälsoval Kalmar län – Bilaga 2 Ersättning för 
vården 2023, att gälla till och med den 30 juni 2023. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen fastställde den 13 december 2022 Hälsoval Kalmar län – 
Bilaga 2 Ersättning för vården 2023 att gälla till och med den 30 juni 2023. 
Ersättning för SMAL-tillägget angavs felaktigt till 456 kronor. Beloppet ska 
rätteligen vara 498 kronor. Ändringen framgår reviderad ersättningsbilaga 
under avsnitt 10.1 och är markerad med gult.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 16 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen fastställer Hälsoval Kalmar län – Bilaga 2 Ersättning för 
vården 2023, att gälla till och med den 30 juni 2023”. 
--- 

Överläggning 
1. Martin Kirchberg (SD) föreslår att det progressiva momentet i avsnitt 3.5 

tas bort och att ersättningen sätts till 20 kr/listad och år, oavsett andel 
videobesök. 

2. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

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

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 16 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2023 
3. Bilaga 2 Ersättning för vården 2023 januari-juni, uppdaterad 2022-01-12 
 
Protokollsutdrag till:  planeringsdirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-02 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 17  Ärendenummer RS 2022/1740 

Nominering av ledamöter som representerar 
allmänheten i etikprövningsmyndigheten, Region 
Östergötland 

Beslut 
Regionstyrelsen nominerar nedanstående personer till 
Etikprövningsmyndigheten, verksamhetsregion Linköping:  
 
Daniel Ståhl (V) 
Kristina Sjöström (S) 
Martina Aronsson (S) 
Henrik Nilsson Bokor (S) 
Arne Sjöberg (KD) 
Anders Christersson (SD) 
Gunilla Nilsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Stefania Tjernberg (SD) 
Leif Larsson (C) 

Bakgrund 
Av 12 § förordningen (2018:1879) med instruktion för 
Etikprövningsmyndigheten samt bilaga 3 till förordningen framgår att 
Region Östergötland ska lämna förslag till Etikprövningsmyndigheten på 
ledamöter och ersättare som företräder allmänhetens intressen för 
verksamhetsregion Linköping. Innan förslag lämnas ska Region 
Östergötland samråda med Region Jönköpings län, Region Kalmar län och 
Region Gotland/Gotlands kommun.  
De allmänna ledamöterna förordnas som privatpersoner. Det innebär att de 
inte representerar något parti i rollen som ledamöter vid 
Etikprövningsmyndigheten, utan allmänheten. 
--- 

Överläggning 
Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt redovisat förslag..  
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt Malin Anells 
(S) förslag. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023 
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2. Anmodan från Region Östergötland  
 
Protokollsutdrag till: Region Östergötland 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
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Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 18  Ärendenummer RS 2022/1509 

Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Regional 
vattenförsörjningsplan för Kalmar län.  
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen Kalmar län. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Länsstyrelsen Kalmar län fått möjlighet att lämna 
synpunkter på Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län. 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför mycket angeläget 
att säkra dess kvantitet och kvalitet för att trygga människors hälsa nu och i 
framtiden. En säker dricksvattenförsörjning kräver en långsiktig planering 
som ser till att de vattenresurser som finns kan förse invånarna med 
dricksvatten av god kvalitet i ett flergenerationsperspektiv. 
Den första regionala vattenförsörjningsplanen för Kalmar län togs fram 
mellan åren 2010 och 2013. Den nu uppdaterade regionala 
vattenförsörjningsplanen lägger en grund för länets nuvarande och framtida 
arbete för att trygga vattenförsörjningen i ett förändrat klimat. 
Vattenförsörjningsplanen lyfter viktiga aspekter om vattenkvalitet, 
beredskapsarbete och möjligheterna till en smartare vattenanvändning 
genom innovation. 

Sammanfattning av yttrande  
Region Kalmar läns yttrande har sin utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsuppdraget och den regionala utvecklingsförvaltningens arbete 
med vattenfrågor som till stor del genomförs i samarbete med länets 
kommuner, näringsliv, andra myndigheter och akademi.  
Region Kalmar län anser att vattenförsörjningsplanen överlag är väl 
genomarbetad och kan med fördel användas som planeringsunderlag vid 
översiktsplanering och annan ärendehandläggning. I övrigt har Region 
Kalmar län följande synpunkter; 

• Innovation inom vattenförsörjning borde lyftas fram på ett tydligare 
sätt i planen 

• Det är möjligt att förtydliga näringslivets roll som viktig aktör inom 
vattenförsörjningsproblematiken 

• Kunskap och erfarenheter från aktörer utanför länet kan inkluderas  
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• Dialogen och samverkan kring utmaningar och möjligheter inom 
vattenförsörjningsproblematiken kan breddas 

--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 18 januari 2023. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta 
redovisat yttrande som sitt svar på Regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län och överlämna yttrandet till Länsstyrelsen Kalmar län. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 18 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Regional 
vattenförsörjningsplan för Kalmar län. Yttrandet överlämnas till 
Länsstyrelsen Kalmar län”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 18 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 11 januari 2023 
3. Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län 
4. Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län 
5. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 18 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till:  Länsstyrelsen Kalmar län 
  regional utvecklingsdirektör 
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§ 19  Ärendenummer RS 2022/1716 

Verksamhetsplan och budget 2023, Småland Blekinge 
Halland South Sweden 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland 
Blekinge Halland South Sweden 2023. 
Det länsspecifika dokumentet läggs till handlingarna. 

Bakgrund 
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för 
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning 
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för 
2023 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECD-
studier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner, 
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje 
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas 
strategiska dokument. 
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera 
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet 
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 18 januari 2023. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna 
verksamhetsplan och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden 
2023 samt att det länsspecifika dokumentet läggs till handlingarna. 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 19 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland 
Blekinge Halland South Sweden 2023. Det länsspecifika dokumentet läggs 
till handlingarna”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 19 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 11 januari 2023 
3. Småland Blekinge Halland South Sweden - Verksamhetsplan 2023 
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4. Småland Blekinge Halland South Sweden - Budget 2023 
5. Länsspecifikt dokument för Kalmar län 2023 
6. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 18 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Småland Blekinge Halland South Sweden, SBHSS 
              regional utvecklingsdirektör 
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§ 20  Ärendenummer RS 2022/1717 

Remiss av Handlingsprogram kompetensförsörjning 
2024-2027 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner Handlingsprogram för kompetensförsörjning 
2024 - 2027 och beslutar att detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista.  
Yttranden över förslaget ska inkomma senast den 30 juni 2023. 

Bakgrund 
Handlingsprogrammet för kompetensförsörjning 2024 - 2027 har sin grund i 
den regionala utvecklingsstrategin som pekar ut viktiga områden inom länets 
arbete med regional utveckling.  
För att de gemensamma målen i strategin ska förverkligas krävs ett 
strategiskt samarbete mellan flera olika aktörer i länet. En ökad 
utbildningsnivå och ett livslångt lärande bidrar till en regional hållbar 
tillväxt. Därför har Region Kalmar län tillsammans med olika aktörer tagit 
fram ett handlingsprogram för kompetensförsörjning i syfte att nå målen för 
en välfungerande arbetsmarknad. 
Syftet med handlingsprogrammet är att förtydliga innehållet i den regionala 
utvecklingsstrategin vad gäller kompetensförsörjning, prioritera länets 
insatser fram till och med 2027, samt få ett länsgemensamt underlag för 
prioriteringarna av insatser.  

Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024 - 2027 ska definiera 
viktiga områden där insatser behöver genomföras för att förbättra 
kompetensförsörjningen i länet. Handlingsprogrammet ska ge stöd för att 
nödvändiga insatser löpande lyfts fram, tas om hand, genomförs och följs 
upp. Ett kontinuerligt lärande och nya analyser ger nya nulägen och 
målbilder som kan leda till nya insatser. 
Handlingsprogrammet tydliggör roller, ansvar och åtaganden för 
utbildningsanordnare, arbetsgivare, kommuner och regionen i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för arbetsgivares och individers kompetensförsörjning. 
Det anger också vilka insatser som behöver genomföras för att ge bättre 
förutsättningar för en bättre matchning på arbetsmarknaden och en 
välfungerande kompetensförsörjning.  
Som bakgrund redovisas dokumentet kompetensförsörjning nuläge Kalmar 
län. 

Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget skickas det på remiss enligt 
sändlista.  
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Yttranden över förslaget ska inkomma senast den 30 juni 2023. 
---  
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 18 januari 2023. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna 
Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024 - 2027 och beslutar att 
detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista.   
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 20 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen godkänner Handlingsprogram för kompetensförsörjning 
2024 - 2027 och beslutar att detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista. 
Yttranden över förslaget ska inkomma senast den 30 juni 2023”. 
--- 

Överläggning 
Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 20 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 13 januari 2023 
3. Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2024 - 2027 
4. Bilaga till handlingsprogram - Kompetensförsörjning nuläge Kalmar län  
5. Sändlista 
6. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 18 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till:  regional utvecklinsgdirektör 
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§ 21  Ärendenummer RS 2021/1150 

Svar på motion om mest sjuka äldre 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om mest 
sjuka äldre med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Jimmy Loord (KD), Arne Sjöberg (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), 
Anders Andersson (KD), Gudrun Brunegård (KD), Maud Ärlebrant (KD) 
och Nina Åkesson Nylander (KD) har i en motion föreslagit att regionen ska 
ta fram en strategi för de mest sjuka äldre och redovisar ett antal förslag som 
ska ingå i strategin.  

Sammanfattning av yttrandet 
De förslag som föreslås finnas med i strategin kommenteras i redovisat 
yttrande. Av yttrandet följer sammanfattningsvis att det redan idag pågår ett 
flertal arbeten på området.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 21 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om mest sjuka äldre med redovisat 
yttrande”. 
--- 

Överläggning 
1. Jimmy Loord (KD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 

regionfullmäktige att bifalla motionen. 
2. Ordförande föreslår att regionstyrelsen ska besluta enligt arbetsutskottets 

förslag. 
--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller Jimmy Loords (KD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 21 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 december 2022 
3. Yttrande över motionen om mest sjuka äldre 
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4. Motion - Strategisk satsning på de mest sjuka äldre 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 22  Ärendenummer RS 2022/240 

Svar på motion om utredning gällande hemvård av barn 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen om utredning 
gällande hemsjukvård för barn. 

Bakgrund 
Jimmy Lord (KD) har i en motion föreslagit att Region Kalmar län ska 
utreda förutsättningarna för ett införande av hemvård av barn inom lämplig 
målgrupp, med inriktningen att bygga upp en sådan verksamhet med 
täckning i hela vår region. 

Yttrande 
Förslagen i motionen ligger helt i linje med regionens ambition att utveckla 
vård för barn. Det är alltid regionens ambition att undvika att patienter 
vårdas på sjukhus, om det inte är nödvändigt. Utveckling av vård i hemmet 
är en viktig del i detta och ligger helt i linje med det arbete som görs inom 
ramen för arbetet med nära vård. Hemsjukvård bedrivs på olika sätt. I vissa 
fall sker det i samverkan mellan länets kommuner och regionens olika 
verksamheter, ibland helt i regionens egen regi.  
Inom sjukhusens barnsjukvård finns i nuläget organiserad hemsjukvård i 
begränsad omfattning. Försök har gjorts i södra länsdelen med att öka 
inslaget av hemvård och erfarenheterna har varit positiva. Försöket visar att 
denna utökning av verksamheten leder till såväl ökade kostnader som krav 
på ökad bemanning inom flera olika yrkesområden. För närvarande är 
rekryteringsläget svårt främst vad gäller sjuksköterskor, men det gäller även 
flera andra yrkesgrupper. Att göra den verksamhetsutökningen måste därför 
ske genom omfördelning av befintliga resurser eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna i nuläget inte medger någon verksamhetsutökning.  
Sammantaget gör detta att det i nuläget inte kan anses resurseffektivt att 
utreda förutsättningarna för att införa hemvård av barn. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att avslå motionen.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 22 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige avslår motionen om utredning gällande hemsjukvård för 
barn”. 
--- 
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Överläggning 
1. Jimmy Loord (KD) med instämmande av Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 

och Malin Sjölander (M) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 
regionfullmäktige att bifalla motionen. 

2. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller Jimmy Loord (KD) med fleras förslag. Hon finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 22 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2022 
3. Motion – Sjukhus bra men hemma bäst, ställd av Jimmy Loord (KD) 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 23  Ärendenummer RS 2021/1094 

Svar på motion om kontaktpolitiker 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
kontaktpolitiker med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Kaj Holst (M), Carl Dahlin (M) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) har i en 
motion föreslagit   

- att kontaktpolitiker utses att representera intresserade regionenheter 
- att försöksverksamhet med kontaktpolitiker införs snarast samt  
- att kontaktpolitisk verksamhet införs allmänt efter valet 2022. 

Yttrande 
Landstinget hade, som motionärerna anför, tidigare kontaktpolitiker i bland 
annat folkhälsoutskottet och folkhögskolestyrelsen. Inför nuvarande 
mandatperiod har det inte varit aktuellt att återinföra kontaktpolitiker.  
Inom Region Kalmar län har vi utsett tretton heltidsanställda region- och 
oppositionsråd, med olika ansvarsområden. I uppdraget ingår i många fall att 
inneha ordförande och vice ordförandeskap samt att följa utvecklingen inom 
ansvarsområdena.  
De olika politiska instanserna bjuder därutöver in verksamheter till sina 
ordinarie möten för att fördjupa kunskaper, ge inblick i verksamheten och 
följa utvecklingen inom sitt uppgiftsområde. Vid sammanträdena ges 
utrymme för diskussion och för att lyfta specifika frågeställningar. De 
förtroendevalda får samma information vid samma tillfälle, vilket leder till 
att alla ledamöter får tillgång till samma kunskapsbas.  
De förtroendevalda har möjlighet att själva lyfta önskemål till respektive 
ordförande om vilka verksamheter som kan bjudas in till de politiska 
instanserna. De förtroendevalda har också möjlighet att genomföra 
verksamhetsbesök inom ramen för sina ordinarie uppdrag, vilket också sker 
regelbundet. Det finns också andra möjligheter att möta verksamheterna, 
exempelvis att i samband med gruppmöte träffa representanter för de olika 
verksamheterna.  
Mot bakgrund av ovanstående är slutsatsen att det som efterfrågas är 
inarbetat i befintliga strukturer. Regionfullmäktige föreslås besvara motionen 
med redovisat yttrande.  
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 23 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motionen om kontaktpolitiker med redovisat 
yttrande”. 
--- 

Överläggning 
1. Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå 

regionfullmäktige att bifalla motionen. 
2. Lena Granath (V) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt 

arbetsutskottets förslag. 
--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller Chatrine Pålsson Ahlgrens (KD) förslag. Hon finner att regionstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Regionstyrelsens arbetsutskott § 23 den 20 januari 2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2022 
3. Motion om kontaktpolitiker, ställd av Kaj Holst (M), Carl Dahlin (M) 

och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 24  Ärendenummer RS 2021/1047 

Svar på motion om att införa semesterväxling i Region 
Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar motion om att införa 
semesterväxling med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Carl Dahlin (M) har lämnat in en motion om att Region Kalmar län inför 
möjligheten till semesterväxling, det vill säga växling av 
semesterdagstillägget mot fler lediga dagar (eller liknande modell), initialt i 
ett pilotprojekt för att efter utvärdering sjösätta det brett i organisationen. 
Yttrande  
Genom åren har frågan om växling av semesterdagstillägg till semesterdagar 
varit föremål för diskussion i olika sammanhang. Införande av 
semesterväxling är förenat med flera frågetecken och möjligheten att erbjuda 
semesterväxling till alla yrkesgrupper är begränsad. Ett eventuellt införande 
kräver vidare att det är kostnadsneutralt. 
För att ge en bättre bild initieras, under 2023, en utredning som fördjupar 
och nyanserar bilden av frågan.  
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar 
motionen med redovisat yttrande. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 24 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar motion om att införa semesterväxling med 
redovisat yttrande”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 24 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2022 
3. Motion om att införa semesterväxling i Region Kalmar län, ställd av Carl 

Dahlin (M) 
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Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 25  Ärendenummer RS 2022/711 

Svar på medborgarförslag om milersättning för egen bil 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget 
om höjd milersättning vid sjukresor med egen bil med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om höjd 
milersättningen för resor med egen bil i samband med sjukresa. 

Yttrande 
Inom Region Kalmar län är det Kalmar länstrafik som ansvarar för 
utförandet av trafik inom område för Särskilda persontransporter, där 
sjukresor ingår. Trafiken ska genomföras på ett miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart sätt, exempelvis via en samordning av transporterna inom område 
för just Särskilda persontransporter. 
Inriktningen är att alla sjukresor, när det är möjligt, ska erbjudas med 
befintliga allmänna kommunikationer. 
I de fall det finns medicinska och/eller trafiktekniska skäl, exempelvis av 
individuella funktionsnedsättningar alternativt väntetider som övergår vad 
som kan anses vara skäligt, kan servicefordon vara ett alternativ.   
Vid resor till och från Linköpings universitetssjukhus är patientbussarna 
Frisken, som avgår från Kalmar, och Lillfrisken som avgår från Västervik, 
första alternativ för resa. Med på transporterna finns medicinskt utbildad 
personal. 
Som ett alternativ till vad som ovan finns beskrivet kan den enskilde välja att 
resa med egen bil och får då en ersättning enligt en fastställd milersättning.  
Trafikdirektören har av kollektivtrafiknämnden fått uppdrag om en 
ekonomisk översyn inom område för förvaltningens ansvar, där 
milersättningen för resa med egen bil vid sjukresa kommer att ingå. 
Förslagsställarens synpunkter kommer att tas med i det fortsatta arbetet. 
Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget om höjd milersättning vid sjukresor med egen bil med 
ovanstående yttrande. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med kollektivtrafiknämnden den 19 
januari 2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besvara 
medborgarförslaget om höjd milersättning vid sjukresor med egen bil med 
redovisat yttrande. 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 25 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige besvarar medborgarförslaget om höjd milersättning vid 
sjukresor med egen bil med redovisat yttrande”. 
--- 

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

att ta fram förslag till ett nytt ersättningssystem för sjukresor, som strävar 
till att utjämna skillnaden mellan bilresor och kollektiva resor. 
 

2. Mattias Adolfson (S) föreslår att regionstyrelsens ska besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. 

--- 
Ordförande frågar först om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras 
idag eller återremitteras enligt Martin Kirchbergs (SD) förslag. Hon finner 
att det ska avgöras idag.  
Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen vill besluta enligt Mattias 
Adolfsons (S) förslag, och finner att så är fallet. 
--- 
Protokollsanteckning 
Martin Kirchberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Mot bakgrund av de långa avstånden i vårt län, beroendet av bil och hur de 
som reser med bil på ett orättvist sätt missgynnas när det gäller ersättningar 
för sjukresor, anser Sverigedemokraterna att ärendet borde återremitterats 
med uppdrag att ta fram förslag till ett nytt ersättningssystem för sjukresor, 
som strävar till att utjämna skillnaden mellan bilresor och kollektiva resor”.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 25 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse KTN daterad den 8 augusti 2022 
3. Medborgarförslag – Höj milersättningen för egen bil vid sjukresor 
4. Ojusterat protokollsutdrag KTN daterat den 20 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 26  Ärendenummer RS 2022/1690 

Riktlinje intern kontroll 2023-2025 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Riktlinje för intern 
kontroll, att gälla från och med den 1 januari 2023 till och med 31 december 
2025.  

Bakgrund 
Den nuvarande riktlinjen för intern kontroll godkändes av regionfullmäktige 
i § 116 den 23 september 2020. Riktlinje för intern kontroll ska ses över och 
vid behov revideras vart tredje år.  
En översyn har gjorts och inte lett till några ändringar, varför nuvarande 
riktlinje föreslås gälla ytterligare tre år.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 26 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige antar Riktlinje för intern kontroll, att gälla från och med 
den 1 januari 2023 till och med 31 december 2025”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 26 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2022 
3. Riktlinje för intern kontroll 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 27  Ärendenummer RS 2021/1070 

Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi Region 
Kalmar län 2023, aktualisering 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att 
växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag. 

Bakgrund 
Den 23-24 november 2022, § 215, återremitterade regionfullmäktige Klimat 
att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 genom en 
minoritetsåterremiss. Syftet med återremissen var att ändra skrivningar om 
förnybar energiproduktion till fossilfri energiproduktion samt i strategin lyfta 
betydelsen av länets kärnkraft för en grön omställning och tryggad 
elförsörjning. 
Den regionala utvecklingsstrategin har kompletterats och justerats i följande 
delar: 
Sidan 32 
Två tredjedelar av den energi som används i länet kommer från förnybara 
energikällor,  

därtill kommer ungefär fyra procent fossilfri kärnkraftsel.  
 
Sidan 35 
…men även åtskilliga framgångsrika tillverkande företag liksom företag med 
verksamhet inom hållbarhetsteknik och  

fossilfri energi. 
 
Sidan 36 
Tillägg vid de områdesspecifika indikatorerna: 

▪ Energianvändning/BRP 
▪ Andel förnybar energi 
▪ Andel fossilfri energi 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige anta det reviderade 
förslaget.  
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 18 januari 2023. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta 
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aktualiserad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 
2030.  
 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 27 den 20 januari 2023 följande 
förslag till regionfullmäktige: 
 
”Regionfullmäktige antar aktualiserad Klimat att växa i - Regional 
utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030”. 
 
--- 

Överläggning 
1. Pär-Gustav Johansson (M) med instämmande av samtliga ledamöter i M, 

KD och SD föreslår att det i regionala utvecklingsstrategin tydligt skrivs 
in att länets produktion av kärnkraftsel är av stor betydelse för grön 
omställning, tryggad elförsörjning, tillväxt och hållbar utveckling. 

2. Malin Anell (S) föreslår att regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottet 
förslag. 

--- 
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller Pär-Gustav Johansson (M) med fleras 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 Pär-Gustav Johansson (M) med fleras förslag 

röstar nej. 
Omröstningen får följande resultat: 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Mattias Adolfson (S) X   

Martina Aronsson (S) X   

Malin Anell (S) X   

Cecilia Hammar (S) X   

Malin Wimmerström (S) X   

Henrik Nilsson Bokor (S) X   

Lena Granath (V) X   

Malin Sjölander (M)  X  

Pär-Gustav Johansson (M)  X  

Åsa Ottosson (M)  X  

Jimmy Loord (KD)  X  

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  X  

Martin Kirchberg (SD)  X  
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Petra Gustafsson (SD)  X  

Angelica Katsanidou (S), ordförande X   

 
Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med resultatet 8 ja 
och 7 nej. 
Reservationer 
Samtliga ledamöter från M, KD och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 27 den 20 januari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 13 januari 2023 
3. Reviderad Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 

2030 
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 19 januari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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§ 28   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar delegationsbeslutet till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen: 

• Kungörelse om samråd - Detaljplan för Domherren 6 
(Esplanaden), Malmen, Kalmar kommun 

 

RS 2022/1688 
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§ 29   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom: 

• Remiss - förslag till upphävande av föreskrifter 
om bedömning om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård 

 

RS 2022/1446 

• Beslut om att införa godkänt personcentrerat och 
sammanhållet vårdförlopp för obstruktiv 
sömnrelaterad andningsstörning (OSDB) hos 
barn, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

 

RS 2022/1633 

• Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 
2022 

 

RS 2021/1308 

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen 
att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter 
som bör omfattas av hälso- och sjukvårdens 
försörjningsberedskap, Socialdepartementet 

 

RS 2022/1667 

• Standardiserade vårdförlopp enligt 
överenskommelsen Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2022 

 

RS 2022/1459 

• Remiss - Strålsäkerhetsmyndighetens 
granskning av SKB:s Fud-program 2022 

 

RS 2022/1143 

• Protokoll pensionärsrådet 29 november 2022 
 

RS 2022/44 

• Svar på basgranskning av regionstyrelsen 2021, 
regionala utvecklingsnämnden 2021, 
folkhögskolestyrelsen 2021, 
kollektivtrafiknämnden 2021 och 
patientnämnden 2021, Regionrevisorerna 

 

RS 2022/699 

• Regionsamverkan Sydsverige 2022 
 

RS 2022/168 
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• Protokoll - Styrgrupp för SBHSS 1 december 
2022 

 

RS 2022/381 

• Information om återrapportering av 2022 års 
statsbidrag avseende rådgivning och annat 
personligt stöd enligt LSS, Socialstyrelsen 

 

RS 2022/1732 

• Regionrevisionens svar på yttrande över 
granskning av årsredovisning 2021 samt 
granskning av sjukvårdsrådgivningen 

 

RS 2022/704 

• Regionrevisionens svar på yttrande över 
granskning av arbetsmiljön för 
sjukvårdspersonal 

 

RS 2022/882 

• Protokoll - Samverkansnämnden för Sydöstra 
sjukvårdsregionen (SVN) 2 december 2022 

 

RS 2022/1738 

• Protokoll – Beredningen för forskning, 
utveckling och e-hälsa 6 december 2022 

 

RS 2022/45 

• Brev till och svar från Migrationsverkets 
generaldirektör angående flyktingar i 
kollektivtrafiken från regionerna Blekinge, 
Halland, Kalmar län, Kronoberg och Skåne 

 

RS 2022/1743 

• Protokoll från regionstyrelsens personalutskott 
den 2 december 2022 

 

RS 2022/41 

• Protokoll beredningen för hälso- och sjukvård 
den 7 december 2022 

 

RS 2022/47 

• Protokoll – Beredningen för invånarfrågor 8 
december 2022 

 

RS 2022/48 

• Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kalmar 
län AB 2022 samt anslag 2023 

 

RS 2022/1755 

• Regeringsbeslut om Regleringsbrev för bp 2023 
avseende anslag 1:11 Prestationsbundna insatser 
för att korta vårdköerna 

 

RS 2022/1535 

• Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om en jämlik och 
effektiv cancervård med kortare väntetider 2023 

 

RS 2022/1761 

• Regeringsbeslut om Regleringsbrev för 
budgetåret 2023 avseende anslag 1:6 Bidrag till 
folkhälsa och sjukvård, från Socialdepartementet 

 

RS 2022/1535 
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• Regeringsbeslut om Uppdrag till 
Folkhälsomyndigheten om övervakning och 
studier avseende covid-19 

 

RS 2021/1355 

• Regeringsbeslut avseende Ändring av uppdraget 
att genomföra och redovisa arbetet med vaccin 
mot covid-19 

 

RS 2021/1355 

• Regeringsbeslut om Regleringsbrev för 
budgetåret 2023 avseende Statens 
energimyndighet 

 

RS 2022/1535 

• Regeringsbeslut om utbetalning av medel till 
regionerna i enlighet med överenskommelsen 
om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
2022 

 

RS 2022/450  

• Överenskommelse om genomförande av 
vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023, 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

 

RS 2022/1782 

• Kapitaltillskott till Stiftelsen Kalmar läns 
museum 

 

RS 2022/1657 

• Protokoll från Regionstyrelsen plan- och 
budgetberedning den 30 november 2022 

 

RS 2022/39 

• Protokoll från Funktionshinderrådet den 4 
oktober 2022 

RS 2022/49 

 
• Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 

nationell sjukhustillsyn Region Kalmar län 
 

 
RS 2022/905 

• Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskott 
den 17 och 20 januari 2023 

RS 2023/9 

 
 
 

54Comfact Signature Referensnummer: 1550618



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Gulistan Ucar
TITEL: Sekreterare
DATUM & TID: 2023-02-14 09:45:02 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46725016219)
IDENTIFIKATIONS-ID: e940e1f80e554a9a80d025e12932d4f3

NAMN: Angelica Katsanidou
TITEL: Ordförande
DATUM & TID: 2023-02-14 12:48:13 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: c2e0685a2ce3413f80226e76e65d7361

NAMN: Pär-Gustav Johansson
TITEL: Justerare
DATUM & TID: 2023-02-14 12:58:30 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46703178950)
IDENTIFIKATIONS-ID: 254578fb50324837907ac68c63a5de6a

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-02-14 12:58:36 +01:00
Ref: 1550618
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1550618

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll förstasida
	Beslut RS 2023-02-02
Godkännande av föredragningslistan
	Beslut RS 2023-02-02
Val av justerare
	Beslut RS 2023-02-02
Hållbar utveckling i hela länet
	Beslut RS 2023-02-02
Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
En av Sveriges bästa arbetsplatser
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
God ekonomisk hushållning
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 2022-2024 och 2023-2025
	Beslut RS 2023-02-02
Uppdrag 22/05 - Redovisa en sammanhållen modell för ungas hälsa mellan regionen och länets kommuner, med målsättningen att skapa jämlika uppväxtvillkor
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Yttrande över förslag till regeringen i Miljömålsrådets årsrapport 2022
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Svar på granskning från regionrevisorera om granskning av informationssäkerhet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Upphävande av beslut om ersättning inom Hälsoval Kalmar län för provtagning av personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg vid misstänkt covid-19
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Upphävande av beslut om ersättning till enheter inom Hälsoval Kalmar län för bokningsfri egenprovtagning för covid-19
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Uppgiftsfördelning för det systematiska arbetsmiljöområdet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Rekommendation om kostnadsfrihet för vaccinationer mot covid-19, första halvåret 2023, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Verksamhetsplaner 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Hälsoval Kalmar län 2023
	Beslut RS 2023-02-02
Nominering av ledamöter som representerar allmänheten i etikprövningsmyndigheten, Region Östergötland
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Verksamhetsplan och budget 2023, Småland Blekinge Halland South Sweden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Remiss av Handlingsprogram kompetensförsörjning 2024-2027
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Svar på motion om mest sjuka äldre
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Svar på motion om utredning gällande hemvård av barn
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Svar på motion om kontaktpolitiker
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Svar på motion om att införa semesterväxling i Region Kalmar län
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Svar på medborgarförslag om milersättning för egen bil 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RS 2023-02-02
Riktlinje intern kontroll 2023-2025
	Beslut RS 2023-02-02
Klimat att växa i - Regional utvecklingsstrategi Region Kalmar län 2023, aktualisering
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut RS 2023-02-02
Delegationsbeslut
	Beslut RS 2023-02-02
Anmälningsärenden
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Underskriftssida

		2023-02-14T11:58:41+0000
	Comfact AB




