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Sammanträdesdatum
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

09:45-09:55, Vandraren, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
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Linda Fleetwood (V)
Johanna Wyckman (L)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
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Sker digitalt.
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Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2020-06-15
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 113
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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Datum
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 114

Ärendenummer RS 2020/573

Avsiktsförklaring med Emmaboda kommun om
samverkan kring gemensam lokal räddningstjänst och
ambulanssjukvård
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar avsiktsförklaring mellan å ena sidan Region Kalmar
län och å andra sidan Emmaboda kommun om samverkan kring en byggnad
innehållande lokaler för räddningstjänst och ambulanssjukvård, på
fastigheten Nötskrikan 6 i Emmaboda.
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens ordförande att underteckna
avsiktsförklaringen.
Bakgrund
I landstingsplanen för 2017-2019 fick landstingsdirektören i uppdrag att
genomföra en samlad översyn av ändamålsenligheten avseende lokalerna för
länets ambulansstationer.
Landstingsstyrelsen godkände slutredovisningen av utredningsuppdrag 17/16
den 27 september 2017. Där framkom att flera av regionens
ambulansstationer inte har ändamålsenliga lokaler.
Utredningen visade bland annat på att ambulansstationen i Emmaboda
saknar tillräckliga ytor för omklädningsrum, förvaring, brister avseende
logistik, flöde och inneklimat. Dessutom försvåras snabb utryckning då
ambulansstationen ligger centralt i Emmaboda
Fastigheten ägs av Emmaboda kommun och den kommunala
räddningstjänsten finns i samma lokaler.
Under våren 2020 har en dialog förts med Emmaboda kommun för att
närmare klarlägga förutsättningarna för Region Kalmar läns medverkan i
samarbetet kring att ersätta den gamla lokalen med en nybyggnation. Syftet
med en nybyggnation är att få ändamålsenliga lokaler för den kommunala
räddningstjänsten och för regionens ambulansverksamhet. Placeringen blir
också mer strategisk sett ur ett utryckningsperspektiv. Polisen kan komma att
samgruppera i lokalerna.
En avsiktsförklaring har tagits fram som närmare reglerar hur regionens del i
nyproduktionen ska se ut samt hur arbete och ansvar ska fördelas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 maj 2020
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2. Avsiktsförklaring kring uppförande av en byggnad innehållande lokaler
för räddningstjänst och ambulanssjukvård
3. Protokollsutdrag Emmaboda kommun, 2020-06-02
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§ 115

Ärendenummer RS 2020/655

Sammanträdesplan 2021
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2021 för regionstyrelsen,
regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskottet samt budgetberedningen.
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer följande mötesdagar för 2021:
- 3 mars
- 15 april
- 10 juni
- 29 september
- 17-18 november
2. Respektive nämnd och beredning beslutar om sin sammanträdesplan,
med redovisat förslag som inriktning.
Bakgrund
Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen upprätta en plan över
sina sammanträden samt arbetsutskottets, personalutskottets och
budgetberedningens sammanträden.
Regionstyrelsen upprättar därutöver ett förslag till plan för
regionfullmäktiges, nämndernas och beredningarnas sammanträden.
Respektive instans beslutar därefter om slutliga sammanträdesdatum utifrån
förslaget.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2020
2. Förslag till sammanträdesplan 2021
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§ 116

Ärendenummer RS 2020/681

Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att tillämpa och följa Sveriges Kommuner och
Regioners rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19.
Regionfullmäktige fastställer egenavgiften vid serologisk testning avseende
covid-19 till 200 kr.
Bakgrund
Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att
säkerställa tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende
testning för covid-19. Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning
avseende pågående sjukdom med PCR-analys men avser också serologisk
testning som detekterar antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.
Bred serologisk testningen nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet
och därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att
hantera utbrottet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga
verksamheter för testning av personal och brukare, till exempel inom
äldreomsorgen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram kunskapsunderlag för
att säkerställa kvaliteten och säkerheten i testningen. Dessa bör ligga till
grund vid etablering av serologisk testning i regionerna. Tillkommande
kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten avseende serologisk testning
och tolkning av resultat på individnivå, bör också utgöra grund när
serologisk testning för enskilda etableras.
SKR tar fram rekommendationer kring avgifter och kostnadsersättningar
som rör den enskilde när en sådan rekommendation bedöms kunna vara till
gagn för regionerna och kommunerna och där det finns behov av en nationell
enhetlighet.
SKR förslår en egenavgift motsvarande 200kr. Denna nivå stipuleras i
överenskommelsen och motiveras med att egenavgiften inte ska utgöra ett
hinder för den enskilde i att få tillgång till provtagning, den behöver därför
hållas förhållandevis låg. Samtidigt rekommenderas en egenavgift som inte
är del av högkostnadsskyddet för att markera att serologisk provtagning inte
är del av det ordinarie hälso- och sjukvårdsuppdraget. Avgiften
rekommenderas också ligga på en förhållandevis låg nivå med tanke på den
statliga ersättning regionerna kommer att erhålla per taget prov. Vid
egenavgift över 200kr kommer en avräkning att göras mot den statliga
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ersättningen som att den totala intäkten för regionen inte kan övergå totalt
950kr/prov (statligersättning 750kr + egenavgift 200kr).
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2020
2. Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19
3. Ökad nationell testning för covid-19, 2020 – Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner

ProSale Signing Referensnummer: 901753

7

Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Moa Rosholm

Datum & Tid

2020-06-22 14:16:11 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46730937054)

Identifikations-id

0143fd8066f14a84a644444b9c69c098

Namn

Angelica Katsanidou

Datum & Tid

2020-06-22 14:42:21 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46706688412)

Identifikations-id

6724c7d3805249d4925926f77bc2eea8

Namn

Malin Sjölander

Datum & Tid

2020-06-23 09:39:16 +02:00

Identifikationstyp

SMS (+46704828220)

Identifikations-id

1b8c500a21714f538f292521d2ee607b

Certifierad av ProSale Signing
Accepterad av alla undertecknare
2020-06-23 09:39:22 +02:00
Ref: 901753
www.comfact.com

Validera dokumentet | Användarvillkor

Signatursida 1 av 1
ProSale Signing Referensnummer: 901753

