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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

09.00-12.00, Vandraren i regionhuset, Kalmar
Angelica Katsanidou (s), ordförande, deltar på distans
Christer Jonsson (C), vide ordförande, deltar på distans
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar på distans
Mattias Adolfson (S), deltar på distans
Johanna Wyckman (L), deltar på distans
Jimmy Loord (KD), deltar på distans
Martin Kirchberg (SD), deltar på distans
Linda Fleetwood (V), deltar på distans
Yvonne Hagberg (S), delar på distans, §§ 3-4
Pär-Gustav Johansson (M), deltar på distans §§ 3-4
Karin Helmersson (C), deltar på distans §§ 3-4
Peter Vretlund (S), deltar på distans §§ 3-4
Anders Andersson (KD), deltar på distans §§ 3-4

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör § 4
Christer Holmgren, trafikdirektör § 4
Agnette Fredriksson, ekonomichef regionservice § 4
Johan Hallenborg, IT-direktör § 4

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

3-29

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§3
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.

Comfact Signature Referensnummer: 1025054
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§4
Verksamhetsplaner 2021
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen om regionala
utvecklingsförvaltningens, Kalmar Länstrafiks, regionservice och ITförvaltningens verksamhetsberättelser till protokollet.

Handlingar
1. Verksamhetsplan 2021 – Regionala utvecklingsförvaltningen
2. Verksamhetsplan 2021 – Kalmar Länstrafik
3. Verksamhetsplan 2021 – Regionservice
4. Verksamhetsplan 2021 – IT-förvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§5

Ärendenummer RS 2020/1073

Yttrande över promemorian Tydliggörande av
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som svar på remissen
över promemorian Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets
minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen.
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Utbildningsdepartementets promemoria Tydliggörande av
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkaroch tandläkarexamen.
Utbildningsdepartementet har fått i uppdrag t föreslå ändringar i bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) för läkarexamen respektive
tandläkarexamen. Ändringarna syftar till att tydliggöra kraven i den svenska
regleringen utifrån EU-direktiv och avser att studenterna för examen i
respektive utbildning ska ha fullgjort minst ett visst antal timmars teoretisk
och praktisk utbildning. Utbildningarna till läkarexamen och
tandläkarexamen bedöms redan uppfylla de minimikrav som anges i
yrkeskvalifikationsdirektivet och ändringarna innebär endast ett
tydliggörande av direktivets krav.
Yttrande

Utbildningarnas innehåll är primärt en fråga som rör lärosätena. Region
Kalmar län ser dock att det är av vikt att det sker i samspel med vårdgivarna
för att säkerställa att utbildningen stämmer överens med den verklighet
studenterna möter efter examen.
Som Utbildningsdepartementet skriver i promemorian innebär de föreslagna
ändringarna i bilaga till högskoleförordningen ingen förändring i
utbildningarnas innehåll. Nuvarande utbildning uppfyller redan
minimikraven för antalet studietimmar.
Region Kalmar län har inget att invända mot förslaget och ställer sig bakom
Utbildningsdepartementets föreslagna ändringar.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020
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Region Kalmar län

2021-01-26

2. Promemoria Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav
på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen
Protokollsutdrag till: Utbildningsdepartementet, Regionstab HR,
Folktandvården, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§6

Ärendenummer RS 2020/1118

Yttrande över Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033
och 2022-2037
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 20222033 och 2022-2037.
Bakgrund
Inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022-2033 (2037) är på remiss under perioden 30 oktober 2020 – 29 januari
2021. Region Kalmar län är formell remissinstans.
Den 25 juni 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två
alternativa planperioder, 2022–2033 och 2022–2037. Utgångspunkten för
uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att det övergripande transportpolitiska målet och
de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med tillhörande etappmål nås.
Ett antal scenarier och beräkningar kring medelstilldelning samt finansiering
av ny stambana (höghastighetsbana) finns även med i uppdraget.
En central fråga är hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt och
hållbart sätt. Trafikverkets analyser visar att en omfattande elektrifiering av
fordonsflottan, ett ökat inslag av biodrivmedel och högre bränslepriser
behövs för att nå målet till 2030.
Trafikverket konstaterar även ett ökande behov av underhåll och gör
bedömningen att hög prioritet för kommande nationell plan bör ligga på
vidmakthållande av befintlig infrastruktur.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län lyfter i sitt yttrande behoven om ökade medel till
investeringar både till nationella och regional planen. I resonemanget lyfts
behovet av att se över fördelningen av medel mellan storstadsregioner och
landsbygdsregioner och de effekter detta får för möjligheten till utveckling i
Kalmar län. Den låga medelstilldelningen till länsplanerna ger effekt
exempelvis på utbygganden av det regionala vägnätet.
Behovet av upprustning och investeringar kopplade till länets järnvägar samt
beslut om genomförande av ERTMS är avgörande för kommande inköp av
tåg och behöver hanteras omgående av den nationella nivån.
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De senaste åren har stora kostnadsfördyringar medföljt statliga investeringar
i infrastrukturen, detta är ett problem som måste hanteras på nationell nivå.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
20 januari 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att
anta redovisat yttrande som sitt svar på Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från Regionala utvecklingsnämnden daterad den 14
december 2020
2. Region Kalmar läns yttrande på Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037
3. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden
2022-2033 och 2022-2037, Trafikverket
Protokollsutdrag till: Trafikverket, Regionala utvecklingsförvaltningen,
Kalmar Länstrafik
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§7

Ärendenummer RS 2020/1264

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 4 januari 2021) redovisas uppdrag från
regionplanerna 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020
2. Uppdraglista daterad den 4 januari 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§8

Ärendenummer RS 2019/386

Utredningsuppdrag 19/12 - Utreda införande av
pendeltågstrafik på Stångådalsbanan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 19/12 om
att utreda införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan.
Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta processen med övriga berörda
aktörer.
Bakgrund
Regionfullmäktige har i regionplan 2019 – 2021 gett uppdraget att utreda
införande av pendeltågstrafik på Stångådalsbanan. Införande av pendeltågstrafik är ett led i arbetet för att regionen ska lyckas med målet att minska
antalet arbetsmarknadsregioner och skapa en levande landsbygd.
Från och med 2020 har Region Kalmar län intensifierat arbetet med
infrastrukturens utveckling och modernisering både gällande den
grundläggande standarden och att få till en utveckling av infrastrukturen. Det
är framförallt fyra utvecklande objekt som förs fram som mycket viktiga för
banans utveckling och framtid; nytt signalsystem, triangelspår i Berga,
delelektrifiering samt mötesspår Rockneby.
Pendeltågstrafik på Stångådalsbanan är fullt möjligt att införa men kräver ett
antal aktiviteter från berörda aktörer, vilka är regionen, berörda kommuner
samt Trafikverket. Trafiken som idag körs har en regional/interregional
prägel med uppehåll för resandeutbyte vid en ort per kommun. Denna trafik
kan med fördel kompletteras med ett trafiksystem som har en mer lokal
prägel, öppen för resandeutbyte vid mindre orter. Att på en enkelspårig bana
köra två trafikstrukturer med olika trafikrytm är en utmaning vilket kräver
kompletteringar i infrastrukturen. Tillsammans ger dubbla trafiksystem bra
förutsättningar för att uppnå målet att minska antalet arbetsmarknadsregioner
och få till en mer levande landsbygd.
--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 21
januari 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna
slutredovisningen av utredningsuppdraget samt att regiondirektören får i
uppdrag att fortsätta processen med övriga berörda aktörer.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
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2. Slutredovisning av utredningsuppdrag 19/12 - Utreda införande av
Pendeltågstrafik på Stångådalsbanan
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Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§9

Ärendenummer RS 2020/1204

Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av
sjukvårdens produktivitet och effektivitet i Region
Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten om sjukvårdens produktivitet
och effektivitet i Region Kalmar län.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit granska sjukvårdens produktivitet och
effektivitet i Region Kalmar län. Revisorerna lämnar inga rekommendationer
på åtgärder, men önskar svar på vad som framkommit i granskningen senast
den 24 mars 2021.
Sammanfattning av granskningsrapporten

I sin granskning bedömer revisorerna sammantaget att hälso- och sjukvården
i Region Kalmar län kännetecknas av hög effektivitet och produktivitet.
Revisorerna har bland annat tittat på om kostnadsökningen per DRG-poäng
inom den öppna specialiserade vården tyder på en minskad produktivitet
inom vissa sjukvårdsverksamheter. Utfallen av övriga nyckeltal, till exempel
utvecklingen av medelvårdtid, den mycket låga överbeläggningen och
utlokaliseringen av patienter, tyder däremot på att resurser och tillgångar
används på ett optimalt sätt samt att hälso- och sjukvården har en högre
effektivitet jämfört med tidigare år.
I granskningen konstaterar revisorerna även att hälso- och sjukvården i
Region Kalmar län har en verksamhetskultur som spelar en positiv roll för
utvecklingen av regionens effektivitet.
Revisorerna konstaterar slutligen att de insatser och projekt som bedrivs för
att utveckla hälso- och sjukvårdens produktivitet och effektivitet
kännetecknas av struktur och systematik. Processen för utvecklingsarbetet
kopplar även tydligt samman regionplanens mål med de verksamhetsnära
insatserna och projekten, något som bidrar till att sammanföra synen på
regionens övergripande inriktning och mål hos den politiska ledningen,
förvaltningarna och verksamheterna.
Yttrande över granskningsrapporten

Utvecklingen av hälso- och sjukvårdens produktivitet, effektivitet och
kvalitet är en central fråga för Region Kalmar län, där det är nödvändigt att
arbetet följs upp och granskas regelbundet. Mot bakgrund av detta är
resultaten av granskningen mycket glädjande. Även om granskningen inte
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resulterar i några rekommendationer är det positivt att få svar på frågor som
till exempel hur kostnadsökningen per DRG-poäng ska tolkas. De positiva
slutsatser som framkommit visar även tydligt på de faktorer som är en styrka
i utvecklingsarbetet och som ytterligare kan stärkas genom fortsatt arbete.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021
2. Protokollsutdrag från regionens revisorer § 42 den 17 november 2020.
3. Granskning av hälso- och sjukvårdens produktivitet och effektivitet,
KPMG.
4. Missiv granskning av sjukvårdens produktivitet och effektivitet i Region
Kalmar län.
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Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 10

Ärendenummer RS 2020/571

Revidering av delegationsordning
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer redovisade revideringar i Delegationsordning och
rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar län.
Bakgrund
Regionstyrelsen fastställde § 170 den 28 oktober 2020 Delegationsordning
och rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar län.
För att delegationsordningen ska överensstämma med beslutsprocesserna i
regionens styrdokument avseende investeringar, föreslås följande
kompletteringar under en ny rubrik Investeringar.
Vidare föreslås följande revideringar och kompletteringar avseende området
personuppgiftsbiträdesavtal för avsnittet Avtal under rubriken
Personuppgiftsbiträde.
Investeringar
Fastigheter

Rättshandling –
beslut om

Ny- och
ombyggnation
som finansieras
inom befintlig
budget
Ospecificerade
fastighetsförbättringar
som finansieras inom
regionservice
fastställda ram (max 1
miljon kronor)
Mindre
lokalanpassningar
understigande 300 000
kronor som finansieras
inom berörd
förvaltnings ram

Delegat

Vidaredelegering

Regiondirektör
Förvaltningschef,
regionservice
Förvaltningschef
regionservice

Berörd förvaltningschef
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Region Kalmar län

Ospecificerade
investeringar i
maskiner, utrustning,
inventarier och
immateriella
anläggningar som
finansieras inom berörd
förvaltnings ram
Beslut om förstudie
värde understigande 10
mkr

Berörd förvaltningschef

Förvaltningschef
regionservice

Avtal
Personuppgiftsbiträde

Rättshandling – beslut om
Avtal avseende
Personuppgiftsbiträde

Delegat
Regionjurist

Personuppgiftsbiträdesavtal kopplat till
upphandling

Regiondirektör
Förvaltningschef,
regionservice
Upphandlingschef

Avtal om
standardavtals-klausuler
i anslutning till
personuppgiftsbiträdesavtal kopplat till
upphandling

Regiondirektör

Inbördes arrangemang
för gemensamt
personuppgiftsansvariga
i anslutning till
personuppgiftsbiträdesavtal, kopplat till
upphandling

Regiondirektör

Förvaltningschef,
regionservice
Upphandlingschef

Förvaltningschef,
regionservice
Upphandlingschef
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Region Kalmar län

Personuppgiftsbiträdesavtal kopplat till
upphandling av
trafikavtal, trafiknära
uppdrag och tjänster
Rättshandling –
beslut om
Avtal om
standardavtalsklausuler i anslutning till
personuppgiftsbiträdesavtal, kopplat till
upphandling av
trafikavtal, trafiknära
uppdrag och tjänster
Inbördes arrangemang
för gemensamt
personuppgiftsansvarig
a i anslutning till
personuppgiftsbiträdesavtal, kopplat till
upphandling av
trafikavtal, trafiknära
uppdrag och tjänster
Övriga
Personuppgiftsbiträdesavtal som inte är
kopplade till
upphandling
Övriga Avtal om
standardavtalsklausuler
i anslutning till
personuppgiftsbiträdesavtal, som inte är
kopplade till
upphandling
Övriga Inbördes
arrangemang för
gemensamt personuppgiftsansvariga i
anslutning till
personuppgiftsbiträdesavtal, som inte är
kopplade till
upphandling

Trafikdirektör
Upphandlingschef

Delegat
Trafikdirektör
Upphandlingschef

Trafikdirektör
Upphandlingschef

Regiondirektör
Berörd
förvaltningschef
Regiondirektör
Berörd
förvaltningschef

Regiondirektör
Berörd
förvaltningschef
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Region Kalmar län

Upphandling
Rättshandling – beslut
om
Upphandling av vara eller
tjänst överstigande
direktupphandlingsgränsen

Delegat

Vidaredelegering

Regiondirektör

Får vidaredelegeras

Förvaltningschef,
regionservice
Upphandlingschef

Upphandling av vara eller
Regiondirektör
tjänst understigande
direktupphandlingsgränsen Förvaltningschef,
regionservice

Får vidaredelegeras
Behöver inte anmälas

Upphandlingschef

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020
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Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 11

Ärendenummer RS 2020/1256

Verksamhetsplaner 2021
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen om förvaltningarnas
verksamhetsplaner för 2021 och överlämnar dessa för kännedom till
regionstyrelsen.
Bakgrund
Verksamhetsplaner för respektive förvaltning har upprättats och redovisats
enligt följande:
Folktandvården
Primärvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen
IT-förvaltningen
Regionservice
Regionala utvecklingsförvaltningen
Kalmar länstrafik
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020
2. Verksamhetsplaner för respektive förvaltning
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Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 12

Ärendenummer RS 2018/155

Utnämning av dataskyddsombud
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att Jennie Hagberg, regionjurist, utses till
regionstyrelsens dataskyddsombud från och med den 1 februari 2021 tills
vidare och ersätter därmed Anders Falck.
Bakgrund
Regionstyrelsen är ansvarig för behandling av personuppgifter
(personuppgiftsansvarig) som sker inom verksamheter underställda
nämnden.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter så
som kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (före
detta Datainspektionen).
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i
Region Kalmar län, ska nytt dataskyddsombud utses.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2020
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Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 13

Ärendenummer RS 2020/1278

Strategi klinisk forskning
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar Strategi för klinisk forskning, att gälla från och med
den 1 mars 2021.
Bakgrund
Regionens forskning har ett stort värde för den kontinuerliga utvecklingen av
hälso- och sjukvården för att möta framtidens behov och utmaningar hos
regionens invånare. För att alla invånare ska få tillgång till god och säker
vård och jämlik hälsa utifrån den enskildes behov behöver forskning och
användning av forskningsresultat ses som en naturlig del i den kliniska
verksamheten. En evidensbaserad vård som är grundad på bästa tillgängliga
vetenskapliga kunskap och beprövad erfarenhet behöver finnas. En vård som
behöver utmanas i en miljö med stödstrukturer i samverkan för att få ökat
patientvärde.
I Region Kalmar län finns förutsättningar att bedriva en stark och
framgångsrik klinisk forskning. Region Kalmar län är idag en del i ett
universitetssjukvårdssystem genom upparbetade samverkansavtal och
införande av läkarutbildning. Samverkan med Linköpings universitet (LiU)
och Linnéuniversitetet (LNU) gör det möjligt för regionen att ta del av
infrastrukturer för akademiska miljöer och finansiella resurser (ALF-medel)
för att idag erbjuda olika professioner bättre möjlighet till vetenskaplig
utveckling.
Utifrån en långsiktig målsättning att närma oss resultat i nivå med regioner
med universitetssjukvård, samt utöka samarbetet med våra
universitetpartners och öka ambitionsnivån inom regionen avseende
högkvalitativ forskning är det nödvändigt att regionens akademiska miljö
utvecklas och blir starkare. Region Kalmar län behöver utvecklas särskilt
inom tre områden för att på kort och lång sikt få forskningsaktiviteten att
utvecklas i rätt riktning:
- Högkvalitativ klinisk utbildning och forskarhandledning behöver
säkerställas,
- Disputerade forskande medarbetare från olika professioner behöver
finnas, vara aktiva och stimuleras
- Det akademiska ledarskapet behöver tydliggöras och integreras i den
dagliga verksamheten.
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Till strategin kopplas en handlingsplan som innefattar aktiviteter både på
kort och lång sikt och ekonomiska förutsättningar behöver arbetas in i
regionplan.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 21 december 2020
2. Strategi för klinisk forskning
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§ 14

Ärendenummer RS 2020/1321

Verksamhetsplan och budget 2021, Småland Blekinge
Halland South Sweden - Brysselkontoret
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen godkänner
verksamhetsplan och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden
2021
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
2021 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECDstudier 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.
Vid sitt sammanträde den 10 december 2020 beslutade styrgruppen för
SBHSS att föreslå att respektive huvudman godkänner verksamhetsplan och
budget för Småland Blekinge Halland South Sweden 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsförvaltningen daterad den 14
december 2020
2. Verksamhetsplan 2021
3. Budget 2021
4. Beslut från styrgruppen för SBHSS den 10 december 2020
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§ 15

Ärendenummer RS 2020/1082

Svar på granskning från Regionrevisorerna –
Granskning av investeringsprocessen i Region Kalmar
län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas
granskningsrapport av Region Kalmar läns investeringsprocess.
Bakgrund
Revisorerna har låtit granska investeringsprocessen i Region Kalmar län.
Revisionsfrågan bestod i om Region Kalmar län har en ändamålsenlig
investeringsprocess, som kännetecknas av god ekonomisk hushållning och
som bidrar till verksamhetsutveckling. Den sammanfattande bedömningen är
att Region Kalmar län har en investeringsprocess som inte är helt
ändamålsenlig, utan kräver ett fortsatt utvecklingsarbete. Med granskningen
som grund bedömer dock revisorerna att den struktur som utvecklats för
investeringsprocessen, med tvärsektoriellt sammansatta råd, ger en god
ändamålsenlighet i beredningsprocessen inför beslut i regionplanen, med
goda förutsättningar för en regiongemensam sammanhållen process.
I revisionsrapporten lämnas några rekommendationer och Region Kalmar
läns revisorer har begärt svar om vilka åtgärder som vidtagits respektive
planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter och rekommendationer
som redovisas i granskningsrapporten.
Åtgärder redovisas i yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020
2. Yttrande över revisorernas granskning av Region Kalmar läns
investeringsprocess daterat den 23 december 2020
3. Missiv från regionrevisorerna – Granskning av investeringsprocessen i
Region Kalmar län
4. Granskningsrapport – Granskning av investeringsprocessen i Region
Kalmar län
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§ 16

Ärendenummer RS 2020/1309

Remiss av promemorian Reduktionsplikt för bensin
och diesel – kontrollstation
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian
Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över promemorian
Reduktionsplikt för bensin och diesel. I promemorian föreslås
reduktionsnivåer till och med 2030 för bensin och diesel. I promemorian
finns också förslag om att höja maxgränsen för den förseningsavgift som ska
tas ut om en redovisning av reduktionsplikten inte görs i rätt tid.
I promemorian görs även bedömningen att det på sikt bör vara möjligt att
använda fossilfria elektrobränslen för att uppfylla reduktionsplikten och att
biodrivmedel från råvaror med hög risk för indirekt ändrad markanvändning
inte ska kunna användas för att uppfylla reduktionsplikten. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
Yttrande

Region Kalmar län ser positivt på grundidén med reduktionsplikten samt att
den beaktar uppströms utsläpp, dvs hela livscykeln. De ökade
reduktionsnivåerna kommer att leda till minskade utsläpp av växthusgaser
från användning av bensin och diesel, vilket förväntas ge ett betydande
bidrag till att nå etappmålet för inrikes transporter till 2030 och ge minskade
utsläpp från arbetsmaskiner. Producenter av biodrivmedel förväntas få bättre
förutsättningar att investera i ökad produktion. De ökade inblandningskraven
innebär högre pumppriser på bensin och diesel, vilket påverkar hushåll,
företag och andra drivmedelsköpare. En annan positiv effekt är att en ökad
användning av fame och HVO leder till minskade utsläpp av flera
luftföroreningar, såsom svavel och partiklar. Sammanfattningsvis är
reduktionsplikt en viktig åtgärd för att bidra till de nationella miljömålen
som minskad klimatpåverkan och frisk luft. Vidare flertalet mål inom ramen
för Agenda 2030.
Ambitionsnivån i andelen förnybart är hög. Den fossilfria andelen i dieseln
utgörs av HVO, vilket är och förblir en begränsad resurs. Stor del av den
HVO som används tillverkas idag utanför Sveriges gränser. Det medför
därför en viss osäkerhet för Sveriges omställning om den bygger på HVO.
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Den snabbt ökande andelen HVO i dieseln påverkar också tillgången till och
kvalitet på HVO100 som fortfarande är ett mycket vanligt drivmedel i
kollektivtrafikens omställning till fossilfrihet. För HVO100 finns en
ytterligare osäkerhetsfaktor i form av skatteundantaget från
statsstödsreglerna som upphör vid utgången av 2021. Detta behöver beaktas i
den samlade bilden av hur Sveriges fortsatta omställning mot fossilfrihet ska
gå till.
Det är positivt att jobba för reduktionsplikt för flygfotogen och inrikes
sjöfart. Däremot är inte tåg på icke elektrifierade banor inkluderade, vilket
skulle vara önskvärt. Inom länet finns ett flertal icke elektrifierade
tågförbindelser, där bimodala lösningar utreds utifrån ovisshet kring
kommande elektrifiering.
Förslaget som ska begränsa indirekt ändring av markanvändningen är högst
relevant. Det innebär bland annat att råvaran inte får komma från mark med
stora kollager eller hög biologisk mångfald.
Elektrobränslen är ett nytt och intressant tillägg i reduktionsplikten. De bör
vara fossilfria och helst förnybart för maximal miljönytta. Det skulle på sikt
kunna minska beroendet av HVO och även möjliggöra lagring av energi. Det
är positivt att inte återvunna kolbaserade bränslen kommer att ingå i
reduktionsplikten.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2021
2. Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation
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§ 17

Ärendenummer RS 2021/16

Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av
följsamhet till revisionens tidigare granskningar i
Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av följsamheten till
revisionens tidigare granskningar i Region Kalmar län.
2. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och
återrapportering till regionstyrelsen senast den 15 juni 2021.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit granska följsamheten till revisionens tidigare
granskningar i Region Kalmar län. Vid granskningen har såväl starka sidor
som förbättringsområden framkommit.
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits,
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i
rapporten. Svaret ska lämnas senast den 15 juni 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021
2. Missiv från regionrevisorerna – Granskning av följsamhet till revisionens
tidigare granskningar i Region Kalmar län
3. Granskningsrapport – Granskning av följsamhet till revisionens tidigare
granskningar i Region Kalmar län
4. Bilagor till granskningsrapport 1–5
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§ 18

Ärendenummer RS 2020/839

Svar på motion om att tänder inte ska vara en
klassfråga
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om att bra tänder inte ska vara en
klassfråga med redovisat yttrande.
Bakgrund
Vänsterpartiet har inkommit med en motion angående avgiften i
tandvårdstaxan och föreslår att Region Kalmar län från och med 2021 inte
höjer avgiften årligen enligt Landstingsprisindex (LPIK).
Yttrande

Det är ett stort problem och en stor utmaning att personer i socioekonomiskt
svaga och utsatta grupper avstår från att gå till tandläkaren, och att
tandhälsan därmed blir sämre i dessa grupper. Positiva reformer har
genomförts, men frågan är mycket angelägen och behovet av en
helhetslösning på nationell nivå är fortfarande stort. Eftersom finansieringen
av folktandvårdens verksamhet i stor utsträckning styrs av nationella lagar
och regler har Region Kalmar län begränsade möjligheter att på egen hand
genomföra åtgärder som den som föreslås i motionen.
Folktandvårdens verksamhet är konkurrensutsatt av de privata vårdgivarna
på tandvårdsmarknaden, och verksamheten ska vara kostnadsneutral och
huvudmännen ha en god transparens i sin ekonomiska redovisning
(rskr.1997/98:289). För att kunna bedriva en fortsatt god tandvård med god
tillgänglighet krävs en finansiering som täcker samtliga kostnader,
utveckling samt ger förutsättningar för löneutveckling. Genom att årligen
höja taxan enligt landstingsprisindex täcks kostnadsutvecklingen på ett
korrekt sätt, samtidigt som administrationen kring årliga revisioner av
tandvårdstaxan försvinner. Ekonomiska bidrag från regionen som ersättning
för intäktsbortfall skulle vara i strid mot konkurrensneutraliteten och är
därför inte tillåtna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2020
2. Motion från Vänsterpartiet angående att bra tänder inte ska vara en
klassfråga
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§ 19

Ärendenummer RS 2020/840

Svar på motion om jämlik vård för missbrukare
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om jämlik vård för missbrukare med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Vänsterpartiet har i en motion om jämlik vård för missbrukare föreslagit att
Region Kalmar län under mandatperioden möjliggör sprututbyte i Västervik
samt att göra Naloxon tillgängligt i hela länet.
Yttrande

Sprututbyte
Sedan maj 2012 har Region Kalmar län tillstånd att bedriva
sprututbytesverksamhet vid infektionskliniken i Kalmar. Totalt har
sprututbytesprogrammet 153 brukare inskrivna och 133 är aktiva.
Hemkommuner:
Okänd 33 %
Kalmar 31 %
Nybro 8 %
Emmaboda 3 %
Torsås 3 %
Mönsterås 5 %
Oskarshamn 3 %
Vimmerby 3 %
Västervik 3 %
Utomlänsbrukare 6 %
I Kalmar län finns en struktur och modell för samverkan och gemensam ledning
och styrning för utveckling av socialtjänst, skola och i angränsande område
Hälso- och sjukvård.

Samverkansmodellen bygger på ett antal årligt återkommande forum. Varje
år ska två presidiekonferenser hållas med regionpresidiet, PKN presidiet,
samtliga social- och omsorgsnämndspresidier samt skolnämndspresidier i
länets 12 kommuner. Konferenserna ska fokusera på innehåll och resultat av
arbetet samt fastställa inriktning och aktivitetsplan för nästkommande
samarbetsperiod. Den länsgemensamma ledningsgruppen ”Länsgemensam
ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och
sjukvård samt skolan i Kalmar län” leder arbetet i länet med utgångspunkt i
presidiekonferensernas uppdrag och årliga aktivitetsplaner.
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Målet att minska den narkotikarelaterade dödligheten har funnits med i de
två-åriga handlingsplaner som beslutats av Länsgemensam ledning och
tillhörande presidier. Arbetet kommer att återrapporteras 2021.
Bedömningen från infektionsmottagningen är att Kalmar län behöver en
utökning av sprututbytesverksamheten.
I regionplanen för Region Kalmar län 2020-2022 står följande:
”Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har utformat en åtgärdsplan för
att minska den narkotikarelaterade dödligheten. Åtgärdsplanen är tydlig med
att arbetet ska ske både förebyggande och med skadebegränsande insatser,
exempelvis sprutbytesprogram, utdelning av Naloxon och utbildning om rätt
agerande vid överdos. Sprututbytesprogrammet ska utvidgas i länet.”
Naloxon
Läkemedlet Naloxon (nässpray) häver överdoser av opioider som heroin
eller metadon.1 Naloxon nässpray är redan idag tillgängligt i hela länet.
Naloxon kan förskrivas på recept men det är viktigt att korrekt instruktion
ges till patient och närstående.
Enligt aktuell läkemedelsrapport har Naloxon beställts enligt följande:
Infektionsmottagningen

20 doser tom augusti 2020

Vuxenpsykiatri söder

20 doser tom augusti 2020

Vuxenpsykiatri norr

20 doser tom augusti 2020

Ett ordnat införande av Naloxon inom verksamheterna kräver
utbildningsinsatser, dels gentemot patienten, anhöriga men även för berörd
personal. Utdelning av Naloxon bör ske inom verksamheter med stor
kunskap om narkotikamissbruk. Utbildningsinsatser har påbörjats och pågår.
Möjligheter till sammanställning av antal utdelade doser som ett mått på
tillgänglighet och antal utdelningsplatser i ett länsperspektiv kommer att
utvecklas.
Beaktande av barns bästa
I detta yttrande har barnets behov värderats utifrån barnkonventionen och
bedöms inte vara till något hinder utifrån ett barnperspektiv, tvärtom innebär
insatser att förbättra länets missbruksvård vara till nytta för samtliga
invånare, så även barn.
Sammanfattningsvis pågår en planering kring en utökning av
sprututbytesenheter i länet samt ett ordnat införande av Naloxon.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat
yttrande och det arbete som pågår i regionen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020
2. Motion - Jämlik vård för missbrukare

1

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/missbruk-och-beroende/material-om-naloxon/
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§ 20

Ärendenummer RS 2020/931

Svar på motion om akademiska vårdcentraler
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionstyrelsen besvarar motionen om att utreda möjligheten att starta en
eller flera akademiska hälsocentraler med hänvisning till att ett arbete redan
pågår för att bygga den akademiska miljö som måste finnas för att kunna
inrätta en akademisk hälsocentral.
Bakgrund
Moderaterna har inkommit med en motion angående akademiska
vårdcentraler och föreslår att Region Kalmar ska utreda möjligheten att starta
en eller flera akademiska vårdcentraler.
Yttrande

Flera nationella dokument såsom Life science strategin lyfter fram
kommande utmaningar i vårdens akademiska miljö och dess utveckling när
vården flyttas mot en nära vård och när strukturförändringar inom den
högspecialiserade vården sker. I denna transformation är det viktigt att stärka
forskning, utveckling och utbildning i primärvården även om det i dagsläget
inte är tydligt uttalat i uppdraget (SOU 2020:19).
I Region Kalmar län arbetar vi med att stödja och bedriva klinisk forskning
för utveckling och förbättrad hälsa för att möta framtidens behov och
utmaningar inom hälso- och sjukvården. Regionens målsättning är att
stimulera och stödja till långsiktig och hållbar akademisk utveckling.
Upplåtna enheter till läkarutbildningen såsom universitetssjukvårdsenheter
(USV‐enheter) ingår som en del i det regionala ALF-avtalet och förväntas ge
goda förutsättningar för utveckling av den decentraliserade läkarutbildningen
och regionens akademiska miljö. En positiv utveckling förväntas då miljön
vid USV-enheter kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, uttalat
uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en
incitamentsstruktur för kunskapsutveckling.
Region Kalmar län har i dagsläget inte någon enhet som har ansökt och blivit
godkänd som en USV-enhet. Ett pågående arbete i regionen är att inventera
och identifiera eventuella enheter som har goda förutsättningar för att bli en
akademisk miljö utifrån uppsatta krav för USV-enhet. För att kunna utveckla
regionens akademiska miljö är alternativ till USV-enheter intressanta, dvs
akademiska enheter som har tydliga ambitioner inom klinisk forskning och
utbildning, men som långsiktigt inte kan uppfylla kraven som USV-enheter.
En akademisk hälsocentral är en verksamhet där universitet och region
gemensamt arbetar för forskning, utbildning, utveckling och fortbildning i
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det dagliga arbetet inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner i syfte att
stärka och säkerställa den akademiska kulturen.
Eftersom enheten ska vara upplåten för medicinsk utbildning och forskning
bedöms det också angeläget att ta fram kriterier för vad som kännetecknar en
akademisk hälsocentral samt vilka krav som ska ställas för fortsatt status
som en akademisk enhet i regionen.
Inom ramen för det arbete som görs inom Region Kalmar län för att stärka
den akademiska miljön samt den kommande reviderade strategin för klinisk
forskning ställer sig regionen positiv till införande av akademiska enheter
såsom akademiska hälsocentraler inom primärvården. I det långsiktiga
arbetet med att bygga upp den akademiska miljön ser vi att akademiska
hälsocentraler väl kan passa in och komplettera de USV-enheter som vi
planerar att införa. Nationellt finns det verksamma akademiska
hälsocentraler men det finns inte några specifika kompetenskrav uppsatta,
utöver att det ska finnas minst en disputerad medarbetare vid enheten. Vi ser
därav inte att vi behöver utreda möjligheten utan istället arbeta vidare med
byggandet av den akademiska miljön inom Region Kalmar län eftersom ett
införande av en akademisk hälsocentral kommer kräva att både akademisk
kompetens och akademisk tillväxt upprätthålls långsiktigt inom
primärvården.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat
yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2020
2. Motion från Moderaterna angående akademiska vårdcentraler
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§ 21

Ärendenummer RS 2020/943

Svar på motion om att låta seniora medarbetare
handleda yngre kollegor på minst halvtid
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att låta seniora medarbetare
handleda yngre kollegor på minst halvtid med hänvisning till redovisat
yttrande.
Bakgrund
Moderaterna har lämnat en motion med förslag att Region Kalmar län ska
tillåter seniora medarbetare, såsom läkare, tandläkare och sjuksköterskor,
som fyllt 68 år arbeta kvar på sin fasta tjänst inom regionen för att på minst
halvtid agera handledare eller mentor till nya, yngre kollegor.
Yttrande

För Region Kalmar län är det viktigt att äldre medarbetare ges
förutsättningar att fortsätta bidra med sin kompetens och stärka nya
medarbetare, exempelvis genom handledning och mentorskap. För
medarbetare som fyllt 68 år finns idag möjligheten att utefter egna
kompetensen och verksamhetens behov arbeta kvar inom Region Kalmar
län. Antingen i fortsatt klinisk tjänstgöring och/ eller med andra
arbetsuppgifter, så som exempelvis handledning av nya kollegor.
Utgångpunkten är att ta fasta på medarbetarens bidrag till verksamhetens mål
och inte avsluta anställningar vid en viss ålder.
I Region Kalmar län arbetar idag drygt 200 medarbetare som fyllt 68 år kvar
inom regionen. De allra flesta arbetar frekvent och av dem som är
schemalagda arbetar flertalet på en sysselsättningsgrad om minst 50 procent.
Nedan tabell visar antal medarbetare över 68 år fördelat per yrkeskategori.
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Antal medarbetare över 68 år per yrkeskategori

Utifrån rådande system för yrkesroller så som AT/ST-läkare, tandläkare och
sjuksköterskor är handledarskap en naturlig del som ingår i det ordinarie
systemet. Alla nyanställda sjuksköterskor, tandläkare och AT- och ST-läkare
har en egen handledare. Erfarna sjuksköterskor, tandläkare och läkare
uppmuntras att genom handledarskap föra över kunskap och erfarenheter till
mindre erfarna kollegor. Antalet handledare och mentorer i verksamheten
utgår ifrån behovet och kan variera över tid. Det finns idag handledare i
verksamheterna för att täcka behovet.
Inom vissa yrken, exempelvis sjuksköterskor, håller en
karriärutvecklingsmodell på att tas fram för att synliggöra vilka
utvecklingsmöjligheter det finns inom de olika yrkesrollerna.
Karriärutvecklingsmodellen ska vara ett stöd i verksamhetens
kompetensplanering och erbjuda stöd till chefer och medarbetare att
tillsammans planera medarbetarens yrkesutveckling utifrån medarbetarens
och verksamhetens förutsättningar och behov. I modellen kommer
handledarskapet och mentorskapet vara tydliga spår att utvecklas inom.
Sammanfattningsvis har medarbetare som fyllt 68 år möjlighet att arbeta
kvar inom Region Kalmar län. Det kan vara med handledarskap, men kan
lika väl vara så att den seniora medarbetaren jobbar kliniskt och på så vis
avlasta någon annan som kan vara handledare. Det är den seniora
medarbetarens kompetens och verksamhetens behov som styr. Det finns ett
handledarsystem inbyggt i utbildningssystemet för AT / ST-läksare och i
introduktionen för tandläkare och sjuksköterskor. För sjuksköterskor
kommer handledarskap att finnas med i utveckling av
karriärutvecklingsmodell.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat
yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2021
2. Motion om att låt seniora medarbetare (68+) handleda yngre kollegor på
minst halvtid
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§ 22

Ärendenummer RS 2020/992

Svar på motion om en virtuell ungdomsmottagning på
Internet
Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om en virtuell ungdomsmottagning på
nätet med redovisat yttrande.
Bakgrund
Moderaterna har lämnat en motion med förslag att Region Kalmar län ska
utreda förutsättningarna för att etablera en virtuell ungdomsmottagning på
Internet.
Idag finns cirka 250 ungdomsmottagningar i Sverige.
Ungdomsmottagningen ska alltid arbeta på uppdrag av den unga individen
där delaktighet, frivillighet och god tillgänglighet är ledord för
verksamheten.
Av yttrande från hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer
sammanfattningsvis följande. Utvecklingen av digitala tjänster ligger i linje
med regeringens Vision e-hälsa 2025 och projekt pågår i länet för att
utveckla digitaliseringstjänster inom ungdomsmottagningsverksamheten.
Förvaltningen har för avsikt att stimulera denna utveckling. Arbetet har i
vissa delar pausats på grund av coronapandemin.
Motionen tar sin bakgrund i den växande psykiska ohälsan hos ungdomar
och unga vuxna. I Regionplan 2021–2023 görs ett antal satsningar för att
förbättra tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Bland annat en väg
in, första linjens psykiatri, stärkt samverkan samt utveckling av digitala kanaler
som tjänster via 1177.se, internetbaserad KBT och digitala vårdmöten.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 december 2020
2. Yttrande över motion om en virtuell ungdomsmottagning på Internet
3. Motion – En ungdomsmottagning på nätet
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§ 23

Ärendenummer RS 2020/983

Riktlinje för investeringar i Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Riktlinje för investeringar, att gälla från och med 1
april 2021 och tills vidare. Samtidigt upphör tidigare Riktlinje för
investeringsprocess vid lokalförändringar.
Bakgrund
Region Kalmar län ska prioritera investeringar som kan bidra till att visionen
”Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv” kan förverkligas och
att övergripande mål och ekonomiska ramar uppnås. Region Kalmar län ska
genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med
tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger
handlingsfrihet. Ett av de finansiella målen är också att resultatet ska vara
tillräckligt stort för att klara kommande investeringar utan extern upplåning.
Regionens mål är att
 resultatet respektive år ska uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
 investeringarna ska finansieras utan extern upplåning.
Inför 2019 påbörjades ett arbete med att ta fastställa en ny process och
organisation för beredning av investeringar i Region Kalmar län. Syftet med
riktlinjen är att definiera processen och fastställa det gemensamma
arbetssättet för investeringar inom Region Kalmar län. Investeringsprocessen
är en integrerad del i regionens budgetprocess och baseras på regionens
styrmodell för planering och uppföljning som beslutats av regionfullmäktige.
I riktlinjen definieras organisation och beslutsnivåer i investeringsprocessen.
Uppföljning och rapportering i delårsrapporter och årsredovisning förbättras
och förstärks.
I riktlinjen ingår samtliga typer av investeringar


Mark och Byggnader



Maskiner/inventarier/utrustning



Immateriella anläggningstillgångar (balanserade utgifter, hyresrätter
och goodwill)



Finansiella anläggningstillgångar (värdepapper, långfristiga
fordringar)
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I riktlinjen förstärks kraven på underlag för investeringsbeslut. Dessa ska
innehålla en analys av behovet, alternativa förslag till lösningar,
konsekvensanalys och en investeringskalkyl som visar hur driftbudget och
avskrivningar påverkas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2020
2. Riktlinje för investeringar

Comfact Signature Referensnummer: 1025054

35

36
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 24

Ärendenummer RS 2020/995

Riktlinje finansförvaltning
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Riktlinje för finansförvaltning, att gälla från den 1
mars 2021 och tills vidare.
Bakgrund
Av 11 kapitlet 2 § kommunallagen följer att kommuner och regioner ska
förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och
betryggande säkerhet kan tillgodoses. Vidare följer av 11 kapitlet 3 och 4
§§§ att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen samt
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska
det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska
fastställas. Det ska också anges hur uppföljning och kontroll av
förvaltningen ska ske.
Riktlinje finansförvaltning beskriver hur Region Kalmar län ska agera i
finansförvaltningen. Riktlinjer finansförvaltningen ska även vara ett
hjälpmedel för de funktioner, såväl internt som externt, som arbetar med
finansförvaltningen. Genom att ansvar, regler, risknivåer och befogenheter
definieras och förtydligas ges förutsättningar för ett korrekt och effektivt
beslutsfattande.
Förvaltningen av kapital delas in i fyra delar: likviditetsförvaltning,
kapitalförvaltning, pensionsmedelsförvaltning och skuldförvaltning inklusive
leasing. För respektive förvaltning är målsättningen följande:
Likviditetsförvaltning
Syftet är att alltid ha god betalningsberedskap. Detta görs genom att placera i
instrument eller konto med hög likviditet. Målsättningen för
likviditetsförvaltningen är i första hand att upprätthålla en hög
betalningsberedskap och i andra hand avkastning på kapitalet.
Kapitalförvaltning (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB)
Syftet med kapitalförvaltningen är att ge en god avkastning på det kapital
som har satts in i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.
Målsättningen utifrån placeringen av medel i kapitalförvaltning är att
förvaltningen ska ge en avkastning enligt fastställd budget.
Placeringshorisonten för insatt kapital är långsiktig och styrs av Region
Kalmar läns kapitalbehov på längre sikt (3-5 år). För att förbättra likviditeten
kan uttag göras ur kapitalförvaltningen.
Comfact Signature Referensnummer: 1025054

Datum

Region Kalmar län

2021-01-26

Pensionsmedelsförvaltning (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB)
Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att genom god avkastning möta
framtida pensionsutbetalningar hänförliga till historiska ansvarsförbindelser
som Region Kalmar län har. Genom realiserade vinster, aktieutdelningar och
avkastningar på räntebärande instrument minska nettokostnaden för
pensioner och genom uttag ur pensionsmedelsförvaltningen vid behov
förbättra likviditeten. Målsättningen utifrån placeringen av
pensionsmedelskapital i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB är att
förvaltningen ska ge en avkastning enligt fastställd budget.
Skuldförvaltning inkl leasing
Syftet är att säkerställa Region Kalmar läns långsiktiga kapitalbehov

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse datera den 5 januari 2021
2. Riktlinje Finansförvaltning
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§ 25

Ärendenummer RS 2020/1104

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Riktlinje för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv, att gälla från och med 1 april 2021 och tills vidare.
Riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv upphör därmed att gälla.
Bakgrund
Nuvarande Riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)
beslutades av landstingsfullmäktige den 4 september 2013. Den föreslås
ersättas av en ny riktlinje som innehåller både riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv.
I kommunallagen och i lag om kommunal bokföring och redovisning finns
regler för hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning.
Där beskrivs bland annat att kommuner och regioner ska ha en god
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och
verksamhet.
Från och med den 1 januari 2013 finns det möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). RUR gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en
del av överskott under några år då konjunkturen är stark eller vid andra
tillfälliga överskott, för att sedan kunna använda medlen för att täcka
underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur.
Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 11 och Lagen om kommunal
bokföring och redovisning (2018:597) kapitel 11:
•

ska regionfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning.

•

får kommuner och regioner i balanskravsutredningen reservera och
disponera medel till/från en (RUR) om vissa angivna förutsättningar
är uppfyllda.

•

avser balanskravet ett specificerat balanskravsresultat.

•

är det obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en
balanskravsutredning av ett specificerat resultat efter
balanskravsjusteringar samt ett balanskravsresultat som inkluderar
förändringar av resultatutjämningsreserven i de fall disponering eller
reservering gjorts.
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•

ska förvaltningsberättelsen innehålla utvärdering av om målen för en
god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

•

ska RUR hanteras i den till bokföringen sidoordnade
balanskravsutredningen. I balansräkningen ska RUR specificeras som
en delpost i Eget kapital.

Ovanstående delar har tagits hänsyn till i förslaget på ny riktlinje.
Möjligheterna till disponering av befintlig RUR har i förslaget setts över och
reviderats. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognosticerar årligen
när RUR kan användas. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras enligt
SKR är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga
värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Eftersom det under ett år
kan vara stora variationer i SKRs prognoser och möjligheten till disponering
kan skifta mellan varje prognos, så har vi justerat vårt förslag till disponering
av RUR.
Förutsättningarna för disponering av RUR för Region Kalmar län föreslås
istället vara att när differensen mellan förändringen av årets underliggande
skatteunderlaget och rikets genomsnittliga utveckling senaste tio åren är +1
procent eller lägre så tillåts disponering av RUR. Balanskravsresultatet ska
vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat,
eller så långt som reserven täcker. Till detta förslag läggs ytterligare en
begränsning för disponering av RUR och där föreslås att 75 procent av RUR
får maximalt tas i anspråk det första året, och de resterande 25 procenten
först kommande år. Anledningen till detta är att en lågkonjunktur kan pågå
under längre tid, så därför kan det i vissa fall vara lämpligt att spara en del av
reserven till kommande år.
I riktlinjen föreslås också att medel från RUR får användas både för budget
och årsredovisning under samma förutsättningar.
Beslut om kommande års reservering/disponering av RUR ska fattas i
samband med budgetbeslutet. I samband med årsbokslutet fattas beslut om
den verkliga reserveringen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2020
2. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR)
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§ 26

Ärendenummer RS 2021/20

Inriktningsbeslut - Utredning av expansionsmöjlighet
av Västerviks sjukhusområde – fastigheten Västervik
Läkaren 11 (Ellen Keyskolan i Västervik)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen med
utredning för att inarbeta fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen
Keyskolan) i detaljplan och lokalstrategiplan för Västerviks sjukhus med
syfte att i framtiden förvärva fastigheten.
Bakgrund
Sjukhusområdet i Västervik är begränsat i alla riktningar, trafiksituationen är
komplicerad och placering av psykiatrilokaler inom sjukhusområdet ger ett
ökat behov av parkeringsplatser och en ökad genomströmning. Sjukhuset har
stora behov av ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva modern vård.
Gamla byggnader behöver rivas till förmån för nya.
Arbete med ny detaljplan och uppdaterad lokalstrategiplan för Västerviks
sjukhus pågår parallellt och avses färdigställas 2021. Ellen Keyskolan ingår i
detaljplanen tillsammans med sjukhusområdet. I detaljplanen finns nu
möjlighet att ändra användningsområde för denna fastighet.
Region Kalmar län har fått information om att det i Västerviks kommun
finns förslag på att samlokalisera alla högstadieskolor på annan plats i
staden. Detta kan ske inom fem till tio år. Regionen har getts möjlighet att
förvärva fastigheten.
Fastigheten Västervik Läkaren 11 omfattar en area om ca 12 000 kvm. Den
är strategiskt bra placerad för att kunna skapa en tydligare tillgänglighet till
sjukhuset för patienter och besökande. Fastighetens användningsmöjligheter
har studerats utifrån värdet för sjukhusets långsiktiga framtida utveckling. En
tidig bedömning påvisar att huvudbyggnaden kan användas för
administration, möteslokaler, utbildning och träningslokaler vilket frigör ytor
inom sjukhuset för utveckling av moderna vårdlokaler. Fastigheten bedöms
vara viktig för sjukhusets utveckling och den enda expansionsmöjligheten
inom överskådlig tid.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regiondirektören får i uppdrag att
fortsätta processen med utredning för att inarbeta fastigheten för Ellen
Keyskolan i detaljplan och lokalstrategiplan för Västerviks sjukhus med
syfte att i framtiden förvärva fastigheten.
---
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Ärendet föredrogs av Ingemo Fahlstedt, basenhetschef regionfastigheter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2021
2. Presentation - Utredning av expansionsmöjlighet av Västerviks
sjukhusområde – fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen Keyskolan i
Västervik)
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§ 27

Ärendenummer RS 2020/538

Antagande av Regional Biblioteksplan 2021-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Regional biblioteksplan 2021-2024.
Bakgrund
Enligt bibliotekslagens 17 §: ”Kommuner och regioner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Lag (2019:961).”
Region Kalmar län ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten
”Biblioteksutveckling Region Kalmar län” som är en basenhet inom den
regionala utvecklingsförvaltningen.
Ett förslag till regional biblioteksplan för perioden 2021-2024 har skickats ut
till samtliga kommuner i Kalmar län och till Linnéuniversitet samt Kalmar
läns bildningsförbund.
Sammanfattning av remissvar

1.Enighet kring målbilderna
Alla kommuner ställer sig bakom folkbibliotekens sex målbilder som har
arbetats fram av bibliotekscheferna med stöd av den regionala
biblioteksverksamheten.
1. Stärkt utbud och ökad tillgång för alla
2. Likvärdig biblioteksservice i regionen
3. Bättre tillgänglighet
4. Mer resurser till kärnverksamhet
5. Öka besöksantal och nyttjande av tjänster
6. Stärkt samlad kompetens
2. Fördjupad samverkan mellan folkbiblioteken
5 av 12 kommuner lyfter fram vikten av en fördjupad samverkan
innehållande bland annat gemensam bibliotekskatalog, gemensam
webbplats, gemensamma medietransporter.
Region Kalmar läns svar:
Frågan om ett gemensamt biblioteksdatasystem,
gemensamma bibliotekstjänster, bibliotekskort och en gemensam
webbsida ägs av kommunerna tillsammans. Region Kalmar län bör
agera som en samordnande kraft i den vidare arbetsprocessen som
ska leda till en fördjupad samverkan.
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3. Kompetenshöjande insatser
Ett flertal kommuner poängterar regionens viktiga roll som aktör som
erbjuder kompetenshöjande insatser.
Region Kalmar läns svar:
Regionen har en främjande funktion för verksamhetsutveckling och
kvalitet hos folkbiblioteken i länet. Regionen kommer att komplettera
planen med förtydliganden om fortbildningsinsatser inom digital
transformation och läsfrämjande med fokus på barn och ungdom.
4. Skolbiblioteken
4 av 12 kommuner lyfter fram att regionen bör ta ett ansvar för
skolbiblioteksutvecklingen i länet.
Region Kalmar läns svar:
Den regionala biblioteksverksamheten bjuder idag in skolbibliotekarier
till lämpliga fortbildningsinsatser som riktar sig folkbibliotekspersonal,
till exempel inom det läsfrämjande området.
För systematiska utvecklingsinsatser av skolbiblioteken hänvisar
regionen dels till det kommunala ansvaret, dels till de två statliga
myndigheter inom skolområdet: skolverket med ansvar för utveckling
och förbättringsarbete och skolinspektionen som har ett tillsyns- och
granskningsuppdrag som omfattar även skolbiblioteken.
Regionen hänvisar vidare till den pågående statliga utredningen om
stärkta skolbibliotek och läromedel som ska utreda och föreslå åtgärder
för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till
skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. (Dir. 2019:91)
5. Ekonomiskt stöd och upphandlingar
4 av 12 kommuner uttrycker önskemål om att den regionala
biblioteksverksamheten ska bidra ekonomiskt till
folkbiblioteksgemensamma medietransporter, medier och digitala
tjänster. Vidare uttrycks det önskemål om att regionen ska sluta
folkbiblioteksgemensamma avtal för tjänster samt genomföra
upphandlingar.
Region Kalmar läns svar:
Den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag formulerat i
bibliotekslagen §11 är att ”främja samarbete, verksamhetsutveckling och
kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.”
Möjlighet finns att regionen kan bidra med ekonomiska medel om syftet
kan kopplas till det lagstadgade uppdraget och kan bidra till att
folkbibliotekssamverkan kan utvecklas.
Länsgemensamma ekonomiska satsningar ska regleras via avtal.
Upphandlingar av folkbiblioteksgemensamma resurser ska i första hand
Comfact Signature Referensnummer: 1025054

43

Datum

Region Kalmar län

2021-01-26

hanteras av kommunerna. Undantag kan vara produkter och tjänster där
det erbjuds länsabonnemang med syfte att reducera kostnaderna för alla
deltagande folkbibliotek. Ett sådant exempel är de digitala tjänsterna
PressReader eller Bibblix.
6. Uppföljning och utvärdering
3 kommuner skriver att kommunerna ska medverka vid utvärderingen av
den regionala biblioteksverksamheten.
Region Kalmar läns svar:
För uppföljning av den regionala biblioteksverksamheten ansvarar den
regionala utvecklingsnämnden.
Uppföljning och utvärdering av den regionala biblioteksplanen
innehållande de sex målbilder görs av region och kommunerna
tillsammans. Utvärderingen kommer att ske när planen löper ut 2024 för
att säkerställa att prioriteringar, arbetssätt och årliga uppföljningar fått
önskvärd effekt.
Den reviderade biblioteksplanen beaktar den nya lagen ”Lag om Förenta
nationers konvention om barns rättigheter” (2018:1197). Flera olika delar i
planen är direkt kopplade till barn och unga.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsförvaltningens sammanträde
den 20 januari 2021. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta
Regional biblioteksplan 2021-2024.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från regionala utvecklingsnämnden daterad den
2. Reviderad Regional biblioteksplan 2021-2024
3. Samrådsredogörelse –Regional biblioteksplan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 28
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmäls till regionstyrelsen:


Yttrande - Nationella riktlinjer samt Försäkringsmedicinskt
beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen, RS
2020/576



Remiss av avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om
kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från
Läkemedelsverket, Socialdepartementet, RS 2020/1037



Remiss - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på öppen
remiss, Sveriges kommuner och regioner, SKR, RS 2020/971



Svar på hemställan om synpunkter på Strålsäkerhetsmyndighetens
förslag till föreskrifter om strålskydd för arbetstagare vid
radiologiska nödsituationer samt underlag till konsekvensutredning,
RS 2020/1096



Remiss - Detaljplan för Uven 7, Vimmerby kommun och Hultsfreds
kommun, RS 2020/1186
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Datum

2021-01-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 29
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:


Protokoll Regionala Utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen,
RS 2020/1014



Gemensam skrivelse samt svar gällande generella
hastighetssänkningar, Regionsamverkan Sydsverige till
Infrastrukturdepartementet och Trafikverket, RS 2020/686



Protokoll Kollektivtrafiknämnden, KTN 2020, RS 2020/1015



Anteckningar 3 december, Regionsamverkan Sydsverige 2020, RS
2020/686



Protokoll Krisledningsnämnden 2020-11-17



Protokoll Krisledningsnämnden 2020-12-01



Verksamhetsplan och budget för 2021 från Samordningsförbundet i
Kalmar län, RS 2020/1258



Protokoll Krisledningsnämnden 2020-12-07



Protokoll Krisledningsnämnden 2020-12-14



Protokoll Personalutskottet 2020-12-08



Cirkulär 20:57 från SKR - Budgetförutsättningar för åren 2020–2023,
RS 2020/17



Meddelande - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om ersättning för fysioterapi, RS
2020/1310



Meddelande om överenskommelse avseende förändringar i
förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, RS 2020/1311



Yttrande från Regionsamverkan Sydsverige kring nya stambanor, RS
2020/686



Meddelande 19/2020 - Överenskommelse om en Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2021, Sveriges kommuner och
regioner, SKR, RS 2020/1314
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Meddelande 20/2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2021-2022, RS 2020/1315



Meddelande 21/2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om Sammanhållen, jämlik och säker
vård 2021, RS 2020/1316



Meddelande 22/2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om Ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2021, RS 2020/1317



Inbjudan till samtal om Stångådals- och Tjustbanan,
Infrastrukturminister, RS 2020/1259



Protokoll Regionstyrelsens presidium 2021-01-13



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-01-11, omedelbar justering § 1



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-01-11



Rapport-Sydostpaketet-Järnvägssatsningar för ökad tillväxt, RS
2021/54



Regionsamverkan Sydsverige 2021, RS 2021/59



Skrivelse – Regionstyrelsen måste ta ansvar för att få ekonomin i
balans, Sverigedemokraterna, RS 2021/65
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