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Regionstyrelsens arbetsutskott   
 
Tid och plats 13:00, Keramikern i regionhuset, Kalmar 
Beslutande 
 

Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar på distans 
Christer Jonsson (C), vice ordförande, deltar på distans 
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar på distans 
Johanna Wyckman (L), deltar på distans 
Jimmy Loord (KD), deltar på distans 
Martin Kirchberg (SD), deltar på distans 
Linda Fleetwood (V) 
Mattias Adolfsson (S), deltar på distans 
 

Tjänstepersoner Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare  
Sofia Hartz, planeringsdirektör  
Moa Rosholm, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 65-68  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)   
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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§ 65    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.  
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§ 66  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesbild covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I nuläget är det 54 personer inneliggande på antingen Länssjukhuset i 
Kalmar eller på sjukhuset i Västervik för covidvård. Av dessa personer är 
nio inlagda på IVA och sex personer behöver vård i respirator. Detta innebär 
att det är en mycket hög belastning på sjukhusen i länet och inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen jobbar man med att utöka covidvården. 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, redogör för den fortsatt ökade 
smittspridningen i länet och att det under vecka 13 registrerades fler positiva 
provresultat än någon annan vecka tidigare. Av de som provtas är 10 procent 
positiva.  
Arbetet med vaccinering mot covid-19 fortsätter enligt planering utefter 
rådande förutsättningar gällande tillgång på vaccin. Vaccincentralerna i 
Kalmar och Västervik öppnar idag, måndag 12 april. Det planeras för en 
vaccinationscentral även i Borgholm.  
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§ 67  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Statistik från Folkhälsomyndigheten under vecka 13 visar att Kalmar län har 
25,3 procents andel vaccinerade över 65 år, vilket är den näst högsta siffran i 
landet. Statistik nedbruten per kommun visar att det finns en spridning bland 
länets kommuner mellan 36,7 procent och 20,2 procent av andel vaccinerade 
över 65 år.  
Det är flest personer inom åldersgruppen 90 och äldre som har vaccinerats. I 
och med att möjligheten för att boka tid för vaccinering successivt utökas så 
kommer fler personer inom andra åldersgrupper också vaccineras. Totalt är 
drygt 70 000 doser med vaccin givna inom Kalmar län.  
Vaccinering av personal inom vård och omsorg är fortsatt pausad nationellt. 
Under veckan väntas nationell information angående personalvaccineringar 
och hur regionerna ska hantera detta framöver.  
Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare, visar slutligen statistik över 
vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år och äldre och bor på 
särskilt boende/hemtjänst, vaccinationstäckningen bland personal inom vård 
och omsorg samt siffror på bokningar av vaccin fördelat på olika 
åldersgrupper.  
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§ 68    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsens arbetsutskott för kännedom: 
Covid-19, Coronavirus 2021, RS 2021/9 

 Regionala rekommendationer Kalmar län, 1 april - 16 maj 2021 

 Smittskyddsläkarens rekommendationer om inomhusaktiviteter för 
barn och ungdomar under påsklovet 

Läkemedel, provtagning och vaccin 2021 med anledning av Covid-19, 
coronavirus, RS 2021/8 

 Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner 
och Regioner om genomförande av vaccinering mot covid-19 
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