SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-15
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

08:30-08:45, Jätten i regionhuset, Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar på distans
Christer Jonsson (C), vice 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

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

58-62

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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2021-03-15
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 58
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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Datum

2021-03-15
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Ärendenummer RS 2020/679

Plan för särskild satsning på kris-, samtals- och
traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med
anledning av spridningen av covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar Plan för särskild satsning på kris-, samtals- och
traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen
av covid-19.
Planen omfattar medarbetare som i sitt arbete har påverkats av spridningen
av covid-19. Den stora delen av resurserna ska i första hand riktas till
medarbetare i den direkta covid-vården.
Satsningen omfattar totalt 10,3 miljoner kronor och finansieras med 8,3
miljoner kronor genom regeringens särskilda statsbidrag för krisstöd m m,
samt med 2,0 miljoner kronor genom regionstyrelsens anslag för oförutsedda
medel.
I den mån medlen inte kan utnyttjas under 2021 ska medlen flyttas över till
nästkommande budgetår.
Bakgrund
Arbetsbelastningen har under covid-19 varit hög och kännbar på många
arbetsplatser. Många grupper är och har varit hårt utsatta i pressade situationer.
Särskilt ska här nämnas medarbetare som arbetar i den direkta covid-vården,
men även andra arbetsgruppen i vården och i nära anslutning till vården har
varit hårt ansatta. Region Kalmar län anser att det är av stor vikt att stärka
förutsättningarna för att hälso- och sjukvårdspersonalen får möjligheter till
återhämtning och erbjuds tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser av
pandemin.
Forskning kring återhämtning

Forskning från bland annat Institutet för stressmedicin (ISM) har identifierat
nyckelfaktorer som är särskilt viktiga vid återhämtning i arbetet. Det handlar
om begriplighet i arbetet, tid till reflektion, ett gott arbetsklimat med
närvarande ledarskap och möjlighet till variation i arbetet.
ISM poängterar att vilken typ av återhämtning som krävs beror på typ av
trötthet; fysisk, mental och känslomässig. Det finns ingen mall som passar alla
utan här behöver hänsyn tas till individens olika förutsättningar och vad just den
personen behöver för att kunna återhämta sig.
Socialstyrelsen har i sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden också pekat ut vikten av återhämning.
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Socialstyrelsen betonar att följande faktorer kan minska stressen för
personalen:
• öppet samarbetsklimat med möjlighet att lyfta etiska frågor
• stöd till ledarskapsfunktioner för att dessa i sin tur ska kunna ge stöd
• möjlighet till återhämtning och vila
• organiserat samtalsstöd och handledning.
Plan för särskild satsning
Områden för särskilda insatser
Följande områden prioriteras för särskild satsning. Områdena grundar sig i
forskning, beskriven ovan samt dialog med förvaltningar och fackliga parter.
Eftersom de psykiska konsekvenserna kan prägla medarbetare och

verksamheter både på kort- och lång sikt ska betonas att insatser kan behövas
under lång tid framåt.
Individuellt stöd
Medarbetare inom verksamheter som varit hårt drabbade ska kunna erbjudas
krisstöd i form av samtalsstöd, handledning och reflektionstid. Främst gäller det
medarbetare i covid-vården. Stödet ges i grupp eller individuellt via
företagshälsovården eller via upphandlade resurser och ges på arbetstid.
Det är viktigt att betona att samtalsstöd och handledning är en angelägen
insats över tid och behöver därför också erbjudas även när pandemin har
klingat av.
Chefsstöd
Vikten av stöd för ett hållbart chef- och ledarskap behöver särskilt betonas.
Det gäller både för att skapa en god arbetsmiljö för chefer och för att ett bra
chefskap skapar en god arbetsmiljö för medarbetarna. Stödet bör kunna ges i
grupp eller individuellt via företagshälsovården eller via upphandlade resurser.
Chefsstödet riktar sig i främst till de chefer som arbetat och lett arbetet inom
covid-vården, men kan även vara aktuellt till andra chefer inom vården eller
vårdnära verksamhet som särskilt berörts av pandemin.
Arbetsplats- och gruppstöd
Områdets syftar till att ge arbetsplatser och arbetsgrupper stöd och möjlighet
till att underhålla gemenskap, arbeta hälsofrämjande och utveckla sociala
relationer. Exempel på aktiviteter kan vara föreläsningar, lagutveckling,
hälsofrämjande gemensamma aktiviteter eller andra aktiviteter som kan bidra
till energi och lust för verksamheten framåt. Dessa aktiviteter riktar sig
främst till vårdverksamheter där covid-vård har bedrivits eller påverkats av
covid-19. Verksamheter inom vårdnära service kan också vara aktuella för
ett stöd.
Medelsfördelning

Sammantaget för ovan beskrivna områden fördelas medel enligt följande.
Varje förvaltning har att göra bedömningen hur medel ska användas och
fördelas inom respektive område. Samtliga aktiviteter ska kunna ske på
arbetstid och medel behöver därför också täcka eventuella extra resurser som
behöver sättas in i verksamheten i samband med detta.




Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Primärvårdsförvaltningen
Psykiatriförvaltningen

5 500 000 kronor,
1 000 000 kronor,
500 000 kronor,
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Regionservice

500 000 kronor.

Övriga insatser

Företagshälsovården, Arbetsmiljö och hälsa
Företagshälsovården bör av skäl angivna ovan ges utökade resurser för att möta
behovet av handledning, samtalsstöd och reflektionstid men också för att
arbeta proaktivt.
Arbetet är sedan en tid påbörjat och en viss utökning av resurser har skett.
Kostnader för utökade insatser i form av samtalsstöd, handledning och
reflektion uppskattas till 1 000 000 kronor.



Arbetsmiljö och hälsa

1 000 000 kr

Regiongemensamt
Som medarbetare i Regionen har man oavsett verksamhet på något vis
påverkats av pandemin. För att skapa möjlighet till djupare kunskap,
förståelse och diskussion avsätts medel för att erbjuda digitala föreläsningar.
Föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt under längre tid för samtliga
medarbetare.


Regiondirektörens stab

200 000 kronor

Krisstöd dygnet runt
För medarbetare som arbetar med covid-vård dygnet runt har ett behov av
möjligt krisstöd vid dygnets alla timmar uppmärksammats. Det har också
framkommit att det är ett stöd som behövs i oavsett pandemi. Stödet beskrivs i
form av akutnummer/krisjour för akut krisstöd med bemanning av personer med
hög kompetens inom krishantering. Region Kalmar län saknar idag ett sådant
stöd. För detta krävs en utredning med eventuell efterföljande upphandling av
extern leventör.


Arbetsmiljö och hälsa

1 600 000 kronor

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021
2. Regeringsbeslut från den 26 november 2020 angående medel för en
särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och
sjukvårdspersonal som med anledning av sitt arbete har påverkats av
spridningen av covid-19
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§ 60

Ärendenummer RS 2021/234

Gemensamt ställningstagande Stångådalsbanan och
Tjustbanan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar ställningstagandet kring Stångådalsbanan och
Tjustbanan tillsammans med berörda parter.
Bakgrund
Som en del i arbetet med att öka de nationella insatserna på det regionala
järnvägsnätet har två skrivningar kring Stångådalsbanan och Tjustbanan
tagits fram. Syftet är att visa en enighet från alla berörda parter längs med
järnvägen och därmed kunna påverka den nationella nivån för att öka
investeringar och underhåll. Berörda parter är eniga om järnvägens positiva
effekter för tillgänglighet och utveckling och ser behov utifrån både
näringsliv och privata resenärer.
Ställningstagandet antas politiskt av följande parter för Stångådalsbanan:
Region Kalmar län, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Högsby
kommun, Hultsfred kommun, Vimmerby kommun och Kinda kommun.
Samt följande parter för Tjustbanan: Region Kalmar län, Västervik kommun
och Åtvidaberg kommun. Dokumentet signeras därefter i liktydiga exemplar.
--Ärendet har behandlats på sammanträdet med regionala
utvecklingsförvaltningen den 17 februari 2021. Nämnden har föreslagit
regionstyrelsen att anta ställningstagandet kring Stångådalsbanan och
Tjustbanan tillsammans med berörda parter.
Handlingar
1. Ojusterat protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden daterat
den 4 mars 2021
2. Intentioner om att gemensamt verka för insatser på Stångådalsbanan
3. Intentioner om att gemensamt verka för insatser på Tjustbanan
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§ 61

Ärendenummer RS 2021/182

Yttrande över Länsstryrelsens förfrågan med anledning
Trafikverkets utpekande av riksintressen för
kommunikationer
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Länsstyrelsen i
Kalmar läns begäran om synpunkter på Trafikverkets remiss om utpekande
av riksintressen för kommunikationer.
Bakgrund
Trafikverket har reviderat sitt utpekande av riksintressen för trafikslagens
anläggningar (3 kap. § 8 miljöbalken). Utpekandet utgår från de, av
Trafikverket antagna kriterierna från 2020 (TRV 2019/45 782). Syftet med
Trafikverkets remiss är att inhämta synpunkter på om riksintresseanspråken
fungerar som planeringsunderlag när de ska hanteras i samhällsplaneringen.
Aktuell översyn är en del av ett större regeringsuppdrag
(Fi2020/00252/SPN) till fem så kallade riksintressemyndigheter att se över
kriterierna för, och anspråken på, områden av riksintresse. Boverket har
utsetts till samordnande myndighet i denna översyn. För Kalmar län
samordnar Länsstyrelsen i Kalmar län länets yttrande.
För Kalmar län föreslås följande förändringar:
Tillkomna anläggningar av riksintresse:


Väg – Anslutning till Västerviks hamn

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse:


Väg 23, Massmåla – Målilla



Väg 34, Ålem – Högsby



Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland



Södra vägen, Kalmar, anslutning till Kalmar flygplats



Stångådalsbanan, Blomstermåla – Mönsterås bruk



Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping



Tjustbanan, Västervik – Bjärka Säby

Sammanfattning

Region Kalmar län ser förvisso positivt på en översyn av riksintressena, detta
eftersom deras sammanlagda area idag omfattar hela 46 procent av landets
Comfact Signature Referensnummer:
1053056
7

Datum

Region Kalmar län

2021-03-15

areal. Med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Kalmar län vill
Region Kalmar län emellertid emotsätta sig att föreslagna delar av
Stångådalsbanan, Tjustbanan och väg 35 utgår som riksintresse för
kommunikationer. Detta är infrastruktur som har en avgörande betydelse för
den interregionala tillgängligheten med Östergötland och som även
fortsättningsvis behöver vara av nationellt intresse.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021
2. Yttrande över Länsstyrelsens begäran om synpunkter om remissen
Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer
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§ 62

Ärendenummer RS 2021/241

Val av ordförande i läkemedskommittén
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen utser Karin Mathold till ordförande i läkemedelskommittén
från och med den 17 mars 2021.
Bakgrund
Läkemedelskommittén ska fungera som Region Kalmar läns expertorgan i
alla frågor som rör läkemedel, och arbeta för en säker, rationell och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning- och hantering i regionen.
Landstingsstyrelsen fastställde 1996 reglemente för kommittén. En
uppdatering av reglementet är under framtagande, för beslut av
regionstyrelsen i april 2021.
Enligt nuvarande reglemente ska regionstyrelsen utse ordförande i
läkemedelskommittén.
Läkemedelskommitténs nuvarande ordförande Ellen Vinge avslutar sin tjänst
i regionen. Föreslås att regionstyrelsen utser Karin Mathold till ny
ordförande. Uppdraget gäller från den 17 mars 2021.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2021

Comfact Signature Referensnummer:
1053056
9

SIGNATURSIDA
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:

Moa Rosholm

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46730937054)

IDENTIFIKATIONS-ID:

1f53bb0d72dc4415a25586866bbb1355

DATUM & TID:

2021-03-16 10:13:54 +01:00

NAMN:

Malin Sjölander

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46704828220)

IDENTIFIKATIONS-ID:

4ea35026f695418b860a3e51802e6f8b

DATUM & TID:

2021-03-16 10:40:22 +01:00

NAMN:

Angelica Katsanidou

IDENTIFIKATIONSTYP:

SMS (+46706688412)

IDENTIFIKATIONS-ID:

1f23e1753770434fb72a8f5da65fa1cc

DATUM & TID:

2021-03-17 08:57:43 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-17 08:57:49 +01:00
Ref: 1053056
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1053056

Sida 1/1

