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Tid och plats 10:00-14.30, Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar   
Beslutande 
 

Karin Helmersson (C), ordförande 
Malin Sjölander (M), vice ordförande  
Mattias Adolfson (S) 
Peter Wretlund (S)  
Pär-Gustav Johansson (M)  
Lena Granath (V)  
Åsa Ottosson (M)  
Cecilia Hammar (S) 
Jimmy Loord (KD)  
Malin Anell (S)  
Martin Kirchberg (SD)  
Malin Wimmerström (S), ersättare för Angelica Katsanidou (S)  
Anna Östborg (C) 
Bo Karlsson (SD)  
Maud Ärlebrant (KD)  
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Jonny Andersson (V)  
Emmy Ahlstedt (C) 
Gylfi Saemundsson (V)  
Lennart Hellström (M) 
Magnus Danlid (C) 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Claus Zaar (SD)  
Madeleine Rosenqvist (KD), §§ 35-42 
 

Tjänstepersoner Ingeborg Eriksson, regiondirektör  
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör  
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, § 32 
Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör Kalmar länstrafik, § 32 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, § 33 
Sofia Hartz, planeringsdirektör, § 33 
Helen Persson, HR-direktör, § 34 
Lars Mattsson, ekonomidirektör, § 35 
Helena Berglund, beredskapsplanerare, § 36 
Joel Rydh, säkerhetsstrateg, § 36 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
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Ordförande Karin Helmersson (C)  

 
  

Justerare Maud Ärlebrant (KD)    
 
 
 

 
Sekreterare Gulistan Ucar 
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§ 30   

Godkännande av föredragningslista 

Beslut 
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för mötet. 
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§ 31   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsen utser Maud Ärlebrant (KD) att tillsammans med ordförande 
justera mötets protokoll. 
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§ 32  Ärendenummer RS 2022/1707 

Hållbar utveckling i hela länet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Hälsa på lika villkor  
Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en nationell 
undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland befolkningen. 
Syftet med undersökningen är att visa hur Sveriges befolkning mår och följa 
förändringar i hälsa över tid. Enkäten genomförs vartannat år av 
Folkhälsomyndigheten tillsammans med regionerna. Den grundas på ett 
slumpmässigt urval ut Sveriges befolkning. Under 2022 fick 44 800 
slumpmässigt utvalda personer över 16 år möjlighet svara på enkäten. Totalt 
besvarade 16 971 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 37,9 
procent. Resultaten från 2022 års undersökning finns i sin helhet på 
Folkhälsomyndighetens hemsida. 
Vart fjärde år gör Region Kalmar län ett tilläggsurval för en fördjupad 
analys. I samband med enkäten 2022 gjordes en sådan (extraurval med 8000 
enkäter). Information ges om resultatet i enkäten för 2022. Av resultatet 
framgår det att befolkningens hälsa är god men skiljer sig åt mellan olika 
grupper beroende på kön, ålder och socioekonomiska faktorer. För några 
indikatorer som övervikt, fetma och psykisk ohälsa går utvecklingen åt fel 
håll. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser behöver förstärkas 
för att minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för människor att 
göra bra hälsoval.  
Kalmar länstrafiks kundnöjdhet för 2022 
Kalmar länstrafik genomför tre olika kundnöjdhetsmätningar, Kollbar 
(kollektivtrafikbarometern; linjetrafik), Anbaro (barometer för anropsstyrd 
trafik; sjuk- och färdtjänstresor) och Hanbaro (handläggningsförfarandet för 
färdtjänst och riksfärdtjänst). 
Information ges om kundnöjdhet 2022. Av mätningen för linjetrafiken 
framgår invånarens nöjdhet, kunders nöjdhet och kunders nöjdhet med den 
senaste resan. Jämfört med samtliga regioner för 2022 ligger Kalmar 
länstrafik över genomsnittet nationellt för nöjdhet med den senaste resan, 
nöjdhet med bemötande från ombord personal, renhållning i fordonen och 
för information vid förseningar. För färdtjänst och sjukresor visas nöjdhet för 
väntetid för bokning, klockslag som utlovades för resan, förarens bemötande 
samt restid. Även nöjdhet per beslut och handläggningstid redovisas.  
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Resandet i kollektivtrafiken har ökat med 28 % år 2022, jämfört med 2021. 
Resandet har dock minskat med 14 % år 2022, jämfört med 2019. 
--- 
Föredragning av 
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör 
Linus Öjebrink Åsberg, kommunikatör Kalmar länstrafik 
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§ 33  Ärendenummer RS 2022/1708 

Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022 
Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning av attityder, 
förväntningar och erfarenheter hos patienter och närstående. Undersökningen 
genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  
Redogörelse sker för resultat av 2022 års undersökning. 1 000 personer, som 
är 18 år och äldre, i Kalmar län har svarat på frågorna i Hälso- och 
sjukvårdsbarometern under två perioder (våren och hösten).  
Av resultatet framgår det att Region Kalmar län placerar sig bland de främsta 
av landets 21 regioner bland annat när det gäller om invånarna anser att man 
har tillgång till den sjukvård man behöver, om väntetiderna för besök och 
behandling vid sjukhus och hälsocentraler är rimliga, samt om man har 
förtroendet för hälsocentralerna i länet. När det gäller förtroendet för hälso- 
och sjukvården som helhet och förtroendet för sjukhusen hamnar Region 
Kalmar län på en andra plats i landet. Förtroendet för 1177 Vårdguiden på 
telefon, 1177.se och e-tjänsterna på 1177.se har sjunkit i jämförelse med 
2021.  
Nationell patientenkät – primärvård 2022 
Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella 
undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Alla 
regioner genomför mätningen vartannat år, men vissa regioner väljer att 
genomföra mätningen varje år. Region Kalmar län genomför mätningen 
varje år. Mätningen för 2022 var en så kallad mellanårsmätning, som inte 
alla regioner genomför.  
Information ges om resultatet av den nationella patientenkäten för 
upplevelser inom primärvården 2022, jämförelse sker också med andra 
regioner. Enkäten har skickats till 12 889 personer i Kalmar län, med en 
svarsfrekvens på 45,6 %. Mätningen är uppdelad i sju dimensioner: 
Helhetsintryck, Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och 
bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap samt 
Tillgänglighet. 
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--- 
Föredragning av 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
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§ 34  Ärendenummer RS 2022/1709 

En av Sveriges bästa arbetsplatser 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Välfärdens kompetensutmaning är en viktig fråga för regionen. Bild visas på 
fördelning på dagens arbetsmarknad och tillkommande i arbetsför ålder 
2021-2031. Enligt statistik tillkommer det 253 000 personer i arbetsför ålder 
fram till 2031 samtidigt som andelen äldre över 80 år ökar markant. Det 
finns inte tillräckligt många att anställa samtidigt som efterfrågan på 
välfärdstjänster kommer fortsätta att öka. Arbetskraften räcker inte till och 
nyrekrytering måste kompletteras med flera olika åtgärder. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har strategier, som kommuner och 
regioner kan arbeta utifrån för att möta kompetensutmaningen. Strategierna 
är indelade i tre områden, som i sin tur innefattar tre strategier.  
Information ges om olika delar av strategierna. En av strategierna är Förläng 
arbetslivet. Erfarna medarbetare har värdefull kompetens. I takt med att 
medellivslängden ökar kan även arbetslivet förlängas. Med fler år i 
yrkeslivet ökar välfärdens möjligheter att möta kompetensutmaningen. En 
ytterligare strategi är Prioritera arbetsmiljöarbetet. Att arbeta med 
arbetsmiljön bidrar till att ta vara på medarbetarnas engagemang, främja 
hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.  
Information ges också om möjligheter inom och utanför den egna 
organisationens rådighet inom området kompetensförsörjning. Exempel som 
ges är påverkansarbete, utbildning, ökat arbetskraftsutbud, regionen som 
utbildningssamordnare samt attraktiv arbetsgivare. 
--- 
Föredragning av 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 35  Ärendenummer RS 2022/1710 

God Ekonomisk hushållning 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om finansiering av Region Kalmar läns verksamhet, 
fördelning av Region Kalmar läns kostnader samt följande ekonomiska 
förutsättningar som påverkar regionens finansiering: 

• Samhällsekonomins tillväxt och dess påverkan på skatteunderlaget 

• Befolkningsutvecklingen i länet 

• Kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 

• Skattesats 

• Priser och avgifter 
Världsläget och samhällsekonomin i Sverige påverkar Region Kalmar län 
och dess intäkter och kostnader. Inflationen i Sverige har stigit kraftigt. 
Prognos visar på svag BNP-tillväxt både 2023 och 2024. De kommande två 
åren ser utmanande ut med försämrade förutsättningar till följd av hög 
inflation, lägre intäktsutveckling och kraftigt ökade pensionskostnader. Det 
är av vikt för Region Kalmar län att inflationen når normala nivåer så fort 
som möjligt.  
Information ges om regeringens beräkningar i budgetpropositionen. 
Jämförelse sker också med värden enligt vårpropositionen 2022. För Region 
Kalmar läns del innebär förändringarna bland annat att intäkter till regionen 
minskar, samt att kostnaderna för regionen ökar 
--- 
Föredragning av 
Lars Mattsson, ekonomidirektör 
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§ 36   

Krisberedskap och civilt försvar, säkerhetsskydd 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om civil beredskap, som omfattar krisberedskap och civilt 
försvar. En god beredskapsplanering innefattar bland annat krisberedskap 
och planering för civilt försvar. Krisberedskap är beredskap i vardagen och 
för extraordinära händelser i fredstid. Civilt försvar är allt som inte är 
militärt.  
Grundbultarna i kris- och krigslagstiftningen bygger på följande tre 
principer: 
• Ansvarsprincipen  
• Närhetsprincipen  
• Likhetsprincipen 
Information ges om Region Kalmar läns beredskapsorganisation.  
Målet för Region Kalmar läns planering av civil beredskap är att det blir 
tydligt och känt vad respektive verksamhet förväntas planera och genomföra 
inför och under en kris, höjd beredskap och ytterst krig. Syftet är att skapa 
robusta förutsättningar för Region Kalmar län att kunna genomföra 
verksamheten vid kris, höjd beredskap och ytterst krig. 
I sydöstra sjukvårdsregionen sker samverkan inom området civilt försvar, ur 
ett samverkansregionalt perspektiv enligt de överenskommelser som finns 
mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt mellan 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SKR.  
Civilt försvar och militärt försvar bildar tillsammans totalförsvaret. 
Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 
Totalförsvaret kan aktiveras om riket är i krig eller krigsfara eller om det 
råder sådana extraordinära förhållande som är orsakade av krig. Målet för 
totalförsvaret är att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna om 
säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom 
totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom 
och utom landet. Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för 
ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet 
för det civila försvaret som regionen ska bedriva.  
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Information ges om regionens arbete med säkerhetsskydd. Enligt lag är 
Region Kalmar län ålagd att upprätthålla ett säkerhetsskydd i syfte att 
skydda information och verksamhet som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Med säkerhetsskydd avses bland annat skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet mot terrorism, sabotage och spioneri.  
Myndigheter som bedriver säkerhetsskyddskänslig verksamhet är skyldiga 
att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. Med analysen som utgångspunkt 
ska myndigheten planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som är 
nödvändiga med hänsyn till de olika verksamheternas omfattning.  
--- 
Föredragning av 
Helena Berglund, beredskapsplanerare 
Joel Rydh, säkerhetsstrateg 
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§ 37  Ärendenummer RS 2020/1264 

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

Beslut 
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet. 

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 7 februari 2023) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2022-2024 och 2023-2025. 
Tidplanen för följande uppdrag har justerats: 

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

Redovisningen av uppdraget har flyttats från den 18 april 2023 till 13 juni 
2023.  

• 22/04 Utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet 
genom service och tillgänglighet 

Redovisningen av uppdraget har flyttats från den 23 mars 2023 till 10 maj 
2023.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 36 den 14 februari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen. 
”Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 36 den 14 februari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2023  
3. Uppdragslista daterad den 7 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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§ 38  Ärendenummer RS 2023/191 

Ersättning för digitala vårdmöten samt telefonsamtal 
för privata vårdgivare med vårdavtal enligt LOU samt 
för vårdgivare med ersättning enligt lag och förordning 

Beslut 
Regionstyrelsen beslutar att privata vårdgivare med vårdavtal upphandlade 
enligt lag om offentlig upphandling samt vårdgivare med ersättning enligt 
lag och förordning inom Region Kalmar län får från och med den 1 mars 
2023 och tills vidare ersättning för digitala vårdmöten och telefonsamtal som 
ersätter fysiska besök enligt följande: 

• Fysiska besök som digitalt vårdmöte (ljud och bild) när det är 
medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av 
normalarvode i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning 
samt förordningen om fysioterapi. 

• Telefonbesök, i de fall där digitalt vårdmöte inte är möjligt. 
Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet 
med förordningen om läkarvårdsersättning samt förordningen om 
fysioterapi. 

Bakgrund 
Ersättning av digitala vårdmöten och telefonbesök, för privata aktörer med 
vårdavtal enligt LOU samt för vårdgivare med ersättning enligt lag och 
förordning, infördes under pandemin. Regionerna har nu möjlighet att 
permanenta denna ersättning. Det ligger i linje med arbetet med god och nära 
vård att kunna möta patienter i andra former än fysiska besök och det ligger 
till grund för detta nya beslut som gäller tillsvidare. 

Krav 
Ersättning utgår för digitalt vårdmöte eller telefonsamtal då kontakten 
ersätter ett fysiskt besök. Ersättning utgår inte för sjukvårdsrådgivning.  
Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök och 
vårdkontakten ska journalföras. 
Vårdkontakten ska ske inom ramen av ordinarie verksamhet. Vårdgivaren får 
inte anlita extern leverantör som utför enbart digitala kontakter. 
Åtkomst till digitala vårdtjänster ska föregås av stark autentisering för både 
invånare och vårdpersonal genom säker inloggning. Det är vårdgivaren som 
ansvarar för att tjänsten som används uppfyller Datainspektionens krav på 
stark autentisering. 
--- 
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Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 37 den 14 februari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
” Regionstyrelsen beslutar att privata vårdgivare med vårdavtal upphandlade 
enligt lag om offentlig upphandling samt vårdgivare med ersättning enligt 
lag och förordning inom Region Kalmar län får från och med den 1 mars 
2023 och tills vidare ersättning för digitala vårdmöten och telefonsamtal som 
ersätter fysiska besök enligt följande: 

• Fysiska besök som digitalt vårdmöte (ljud och bild) när det är 
medicinskt möjligt. Ersättningen uppgår till 100 procent av 
normalarvode i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning 
samt förordningen om fysioterapi. 

• Telefonbesök, i de fall där digitalt vårdmöte inte är möjligt. 
Ersättningen uppgår då till 50 procent av normalarvode i enlighet 
med förordningen om läkarvårdsersättning samt förordningen om 
fysioterapi”. 

--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 37 den 14 februari 
2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: planeringsdirektör 
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§ 39  Ärendenummer RS 2023/214 

Revidering av delegationsordning 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisade justeringar i Delegationsordning för 
regionstyrelsen och rätt att underteckna handlingar, att gälla från och med 
den 1 mars 2023 tills vidare.  

Bakgrund 
Regionstyrelsen har fastställt en delegationsordning, senast reviderad den 2 
februari 2022. Delegationsordningen ses över årligen. Det finns nu behov av 
att revidera och förtydliga vissa delar i delegationsordningen. Till en början 
ska rubriken på delegationsordningen justeras så att den numer ska heta 
Delegationsordning för regionstyrelsen och rätt att underteckna handlingar.  
Beloppet för ospecificerade fastighetsförbättringar som finansieras inom 
regionservice fastställda ram behöver justeras enligt följande: 

Investeringar 
Fastigheter 

Rättshandling – 
beslut om 

Delegat Vidaredelegering 

Ospecificerade 
fastighetsförbättringar 
som finansieras inom 
regionservice 
fastställda ram (max 1 
5 miljoner kronor) 

Förvaltningschef 
regionservice 
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Inom vård- och hälsovalsavtal har utökning skett med barntandvård och 
psykisk hälsa primärvård. Med hänsyn till detta föreslås att hälsovalsavtal 
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) justeras till samtliga avtal 
enligt LOV: 

Avtal 
Vård- och hälsovalsavtal 

Rättshandling – 
beslut rörande 

Delegat Vidaredelegering 

Överlåtelse av samt 
förlängning av vårdavtal 
och samverkansavtal 
med privata vårdgivare 

Planeringsdirektör  

Hälsovalsavtal Samtliga 
avtal enligt lag 
(2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) 
med tillhörande 
dispenser 

Planeringsdirektör  

 
Under avsnittet om Gallring av allmänna handlingar föreslås följande: 

Gallring av allmänna handlingar 
Rättshandling – 
beslut om 

Delegat Vidaredelegering 

Gallring av system 
och/eller information i 
system i samband med 
avveckling och migrering 

Arkivstrateg Får ske till annan 
med arkivkunskap 

Gallring i enskilda 
ärenden 
 

Arkivstrateg 
 
Arkivarie 
 

 

Informationshanterings-
planer/dokument-
hanteringsplaner/ 
bevarande-och 
gallringsplaner 
 

Arkivstrateg 
 
Arkivarie 
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Av delegationsordningen framgår också upprepning av information gällande 
anmälan av delegationsbeslut. Av denna anledning föreslås att följande text 
stryks: 
”Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till styrelsen vid 
nästkommande sammanträde”. 
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 38 den 14 februari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionstyrelsen antar redovisade justeringar i Delegationsordning för 
regionstyrelsen och rätt att underteckna handlingar, att gälla från och med 
den 1 mars 2023 tills vidare”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 38 den 14 februari 
2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Regionstab kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-28 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 40  Ärendenummer RS 2023/168 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare för perioden 2023-2026  

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar reviderat Program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare att gälla 
för perioden 2023-2026. 

Bakgrund 
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och 
riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses (kommunallagen 5 kap. 3 §). 
Region Kalmar län är huvudman för all verksamhet som finansieras av 
Region Kalmar län, oavsett om den drivs i egen regi eller om den genom 
avtal överlämnats till en privat utförare. Region Kalmar län är därmed 
skyldig att följa upp och kontrollera inte enbart egna verksamheter utan även 
verksamheter som bedrivs i privat regi i enlighet med kommunallagen 10 
kap. 2-9 §.  
Region Kalmar län har sedan 2016 haft ett program för uppföljning och 
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Ett reviderat program 
har tagits fram inför nya mandatperioden.  
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 39 den 14 februari 2023 följande 
förslag till regionstyrelsen: 
”Regionfullmäktige antar reviderat Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare att gälla för perioden 2023-2026”. 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 39 den 14 februari 

2023 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2023 
3. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare för perioden 2023-2026  
 
Protokollsutdrag till: förvaltningschef Regionservice 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-28 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 41   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut anmäls till regionstyrelsen: 

• Yttrande över förslag till ändring i 
föreskrifter och allmänna råd om 
medicinska exponeringar, 
Strålsäkerhetsmyndigheten 

 

RS 2022/1499 

• Region Kalmar läns yttrande över 
inlämnad ansökan gällande 
lokaliseringsprövning av verksamhet på 
fastigheten Risinge 4:4, Mörbylånga 
kommun 

RS 2022/1763 

• Yttrande över förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om listningstjänst för vårdval 
och vårdval på annat sätt, Socialstyrelsen 

 

RS 2023/62 

• Yttrande över detaljplan för del av Gasten 
1 och del av Djurängen 2:4, Hansa City, 
Kalmar kommun 

 

RS 2022/1769 

 

19Comfact Signature Referensnummer: 1567591



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-02-28 

 
 

 
Regionstyrelsen 
 

 
 

 
 

 

§ 42   

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom: 

• Nämndemannaval 2023 - Information från 
Domstolsverket 

 

RS 2023/112 

• Regleringsbrev och statsbidrag för 
budgetåret 2023 

 

RS 2022/1535 

• Kollektivtrafiknämndens protokoll 19 
januari 2023 

 

RS 2023/24 

• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 17 
januari 2023 

 

RS 2023/22 

• Sammanställning över regionernas 
patientavgifter för år 2023, Sveriges 
kommuner och regioner, SKR 

 

RS 2023/188 

• Meddelande 1/2023 - Överenskommelse 
om sammanhållen, jämlik och säker vård 

 

RS 2023/194 

• Meddelande 2/2023 - Överenskommelse - 
God och nära vård - En omställning av 
hälso- och sjukvården med primärvården 
som nav, Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR 

 

RS 2023/193 

• Meddelande 3/2023 - Överenskommelse – 
Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt 
försvar 2023, Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKR 

 

RS 2023/196 

• Meddelande 4/2023 - Överenskommelse - 
Statens bidrag till regionerna för kostnader 
för Läkemedelsförmånerna m.m. 2023, 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

RS 2023/195 
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• Meddelande 5/2023 - Överenskommelse - 

En personcentrerad, tillgänglig och jämlik 
mödrahälsovård och förlossningsvård samt 
förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023, 
Sveriges kommuner och regioner, SKR 

 

RS 2023/189 

• Meddelande 6/2023 - Överenskommelse 
avseende förändringar i förordningen 
1994:1120 om ersättning för fysioterapi, 
Sveriges Kommuner och Regioner SKR 

 

RS 2023/217 

• Meddelande 7/2023 - Överenskommelse 
avseende förändringar i förordningen 
1994:1121 om läkarvårdsersättning, 
Sveriges Kommuner och Regioner SKR 

 

RS 2023/218 

• Protokoll – Regionala utvecklingsnämnden 
18 januari 2023 

 

RS 2023/21 

• Styrelseprotokoll från AB Transitio nr 180 
den 2 februari 2023 

 

RS 2023/26 

• Dialog mellan Trafikverket och Region 
Kalmar län om pågående 
planeringsprocesser rörande Ostlänken 
 

• Protokoll från regionstyrelsens 
arbetsutskott den 14 februari 2023 

RS 2023/287 
 
 
 
RS 2023/9 
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