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Sammanträdesdatum 
2021-04-19 

 
  

Regionstyrelsens arbetsutskott   
 
Tid och plats 13:00-14:00, 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 
Sofia Hartz, planeringsdirektör 
Moa Rosholm, regionsekreterare  

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 69-71  

 
  

Ordförande Angelica Katsanidou (S)  

 
  

Justerare Malin Sjölander (M)    
  
  
Sekreterare Moa Rosholm 
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§ 69    

Godkännande av föredragningslistan 

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

Lägesbild covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I dagsläget är det stor smittspridning i länet och därför också väldigt högt 
tryck på sjukvården. 51 patienter är inlagda på något av länets sjukhus för 
vård av covid-19, varav nio personer vårdas på IVA, samtliga i respirator.  
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar arbetsutskottet om den ökande 
smittspridningen och att det under vecka 15 återigen var det högsta antalet 
diagnosticerade fall i länet sedan pandemins start. Smittan ökar i alla 
åldersgrupper utom hos de allra äldsta. Jämfört med föregående vecka ses en 
tydlig nedgång av antalet fall i gruppen 70-79 år, vilket tros vara en 
vaccinationseffekt.  
En kraftig ökning av testkapaciteten i länet har genomförts och i och med 
den nya mobila stationen är kapaciteten uppe i 16 534 prov per vecka. 
Testkapaciteten är i balans och det finns idag lediga tider för provtagning 
samma dag på samtliga orter.  
På grund av den höga smittspridningen som pågått under de senaste 
veckorna är det just nu mycket hög belastning på sjukhusen i länet. Nu har 
för första gången en länsinvånare skickats till en annan region för covidvård. 
Detta gör att en utökning av covidvården pågår inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen.   
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§ 71  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Sofia Hartz, planeringsdirektör, redogör för regionstyrelsens arbetsutskott 
om vaccinationsläget i Kalmar län genom att visa statistik på andelen 
vaccinerade med dos 1 per kommun, andel vaccinerade per åldersgrupp samt 
andel vaccinerade per vecka.  
Ny information om användningen av Astra Zenecas vaccin och eventuell 
information om fortsatt personalvaccinering förväntas komma från 
Folkhälsomyndigheten i början av nästa vecka.  
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