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§ 72
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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§ 73
Kalmar Öland Airport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Ronny Lindberg, VD Kalmar Öland Airport AB, inleder med att redogöra
för Kalmar Öland Airports vision för 2030:


Resande i en ny tid – Att möta resenärens snabbt föränderliga
resvanor, behov och krav



Ett hållbart flyg – Att ta en aktiv roll den största omdaningen av
flyget någonsin



Framtiden flygplats – att befästa rollen som en professionell, attraktiv
och kundorienterad flygplats

Regionstyrelsens arbetsutskott informeras också om Kalmar Öland Airport
ABs resultat för 2020 och budget för 2021. Kommande regionala och
nationella utmaningar togs upp. Bland annat nämns framtagande av andra
drivmedel, elflygets utveckling samt frågan kring Bromma flygplats och
coronastödet till regionala flygplatser under 2021.
Till dagens sammanträde har en skrivelse anmält från Malin Sjölander (M)
och Jimmy Loord (KD) med förslag att samla de politiska partierna i
regionen i ett gemensamt uttalande och en skrivelse regeringen till
regeringen angående beskedet om regeringen avser att avveckla Bromma
flygplats.
Det antecknas till protokollet att en skrivelse från ägarna till Kalmar Öland
Airport ska ställas till regeringen och att regionstyrelsens presidium kommer
att hantera skrivelsen. I och med detta anses skrivelsen från Malin Sjölander
och Jimmy Loord vara besvarad.
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§ 74
Lägesrapport Digital handlingsplan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Eva Järvholm, IT-strateg, och Ragnar
Styrbjörn, verksamhetsutvecklare, informerar regionstyrelsens arbetsutskott
om olika projekt och delar i organisationen som kretsar kring digitalisering.
Målbilden för invånarens digitala vårdkontakter är ”Digitalt när det går,
fysiskt när det behövs”. Invånare ska kunna använda digitala tjänster bland
annat för information- och kunskapsinhämtning, vid självskattning av
symtom vid guidning till rätt vårdnivå och även till viss del vis bedömning
och behandling. Målet innebär också att öka volymen av digital vård.
Tillgängligheten till första linjens digitala vård har förbättrats, bland annat
genom digitalt stöd för symtombedömning och fler kanaler för kontakt. För
att effektivisera användningen av vårdens digitala resurser arbetar man för
att standardisera processer och flöden.
Redogörelse sker för projektet kring egenmonitorering och de förberedande
momenten som genomförts samt projektets tidplan framåt. Även information
om fortsatta satsningar gällande Cosmic ges samt den gemensamma visionen
kring sammanhållen journalföring via regions vårdinformationssystem och
samverkan med andra aktörer, så som socialtjänsten, äldreomsorg och
skolhälsovård.
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§ 75

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesbild covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin informerar regionstyrelsens
arbetsutskott om att smittspridningen i Kalmar just nu är hög och att 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.
Den höga smittspridningen får stor påverkan på sjukvården och sjukhusen i
länet är hårt belastade. Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör,
redogör för de omställningar som hälso- och sjukvårdsförvaltningen
genomfört för att möta det ökade behovet av covidvård. Bland annat har
flera intensivvårdsplatser tillgängliggjorts på Länssjukhuset i Kalmar och en
vårdavdelning för covidpatienter har inrättats på sjukhuset i Oskarshamn.
Den 22 april 2021 begärde Region Kalmar län aktivering av krislägesavtal,
vilket aktiverades av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse den 23 april 2021.
Krislägesavtalet möjliggör att viss personal inom Region Kalmar län kan
anvisas att arbeta inom avtalet för att hantera direkta och indirekta
konsekvenser av covid-19.

Comfact Signature Referensnummer:
1093764
5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 76

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, informerar om aktuell
lägesrapport gällande vaccination covid-19. Statistik från vecka 15 visar att
andelen vaccinerade (dos 1) över 65 år är 25,3 procent i Kalmar län, vilket är
den näst högsta siffran i landet.
Redogörelse sker för andel vaccinerade per kommun samt andel levererade
doser. Janssens vaccin pausades den 14 april (ej använt i Sverige) och
eventuellt kommer nytt besked från Folkhälsomyndigheten under vecka 17
gällande eventuell användning av detta vaccin.
Redogörelse sker för andel vaccinerade per åldersgrupp fram till vecka 15
och andel vaccinerade på särskilt boende (som är över 65 år). Redogörelse
sker också för andel vaccinerade som har hemtjänst (och är över 65 år).
Jämförelse med andra regioner redovisas.
Bokningsläget i MittVaccin fram till 20 april redogörs. Hittills är det cirka
50 000 bokningar. Från och med nu kan också personer i åldern 18-59 år,
som tillhör viss angiven riskgrupp, boka tid för vaccination på 1177.se.
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§ 77
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Klimat att växa i är Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi. Det är en
gemensam färdplan för länet, som Kalmar läns olika aktörer har tagit fram
tillsammans. Utvecklingsstrategin är den målbild som länet gemensamt
strävar mot. I visionen är Kalmar län 2030 en hållbar region där människor
växer, företag och organisationer etablerar sig och utvecklas,
konkurrenskraften har stärkts och kopplingen mellan stad och land är stark.
För att nå målet finns fyra prioriterade områden att utveckla:
-

Delaktighet, hälsa och välbefinnande

-

God miljö för barn och unga

-

Hållbar samhällsplanering

-

Stärkt konkurrenskraft

Till varje område hör strategier och planer som anger hur länets olika aktörer
tillsammans ska arbeta. Resultatet av arbetet kommer fortlöpande att följas
upp. FN:s 17 globala hållbarhetsmål utgör ramen för det regionala
utvecklingsarbetet.
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, redogör för den
aktualitetsprövning som ska göras av utvecklingsstrategin.
Aktualitetsprövningen kommer bland annat ta upp uppföljning av
indikatorer, en analys av pandemins påverkan, konkretisering av de fyra
prioriterade områdena och en tydligare koppling till hållbarhetsmålen.
Arbetet med aktualiseringen pågår och dialog, förankring, avstämningar
samt remisstid kommer att genomföras innan beslut i november/december
2022.
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§ 78

Ärendenummer RS 2021/131

Yttrande över Utvecklingsstrategi för Östergötland
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
utvecklingsstrategi för Östergötland.
Yttrandet överlämnas till Region Östergötland.
Bakgrund
Region Östergötland har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på
remissversion av Utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040.
Region Östergötland har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på
remissversion av Utvecklingsstrategi för Östergötland med sikte på år 2040.
Sammanfattning av yttrandet

Region Östergötlands förslag till regional utvecklingsstrategi redogör väl för
hur det regionala utvecklingsarbetet hänger ihop med de större
sammanhangen. Däremot är kopplingen inte lika tydlig när det gäller de
specifika förhållandena i dagens och framtidens Östergötland. Även
beskrivningen av kopplingen mellan bred ekologisk hållbarhet och de
regionala prioriteringarna inom området skulle kunna utvecklas.
Möjligheterna att genomföra strategin skulle gynnas av någon form av
framgångskriterier eller uppföljningsbar målbild.
Utifrån den föreslagna strategin finns flera möjligheter till ökad samverkan
mellan Kalmar län och Östergötland inom flera centrala utvecklingsfrågor.
Överläggning
Jimmy Loord (KD) och Malin Sjölander (M) föreslår, med instämmande av
övriga ledamöter, att följande nya stycke ska läggas till i yttrandet under
rubriken ”Attraktiva livsmiljöer”:
”Region Kalmar har förståelse för att kapacitetsbristen på Södra Stambanan
nämns specifikt. Men vi finner det också angeläget att lyfta fram det
regionala järnvägsnätet som vi har gemensamt och behovet av upprustning
av Stångådalsbanan och Tjustbanan för att binda samman hela vår del av
sydöstra Sverige.”
Ordförande frågar om regionstyrelsens arbetsutskott kan bifalla Jimmy
Loords och Malin Sjölanders tilläggsyrkande. Hon finner att arbetsutskottet
bifaller tilläggsyrkandet.
---
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Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att anta
redovisat yttrande som sitt svar på utvecklingsstrategi för Östergötland.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021
2. Yttrande över utvecklingsstrategi för Östergötland
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april
Protokollsutdrag till: Region Östergötland, Regionala utvecklingsnämnden
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§ 79

Ärendenummer RS 2021/272

Yttrande över slutbetänkandet Stärkt äganderätt,
flexibla skyddsformer och naturvård i skogen
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på
Skogsutredningen 2019 - Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och
naturvård i skogen.
Yttrandet överlämnas till Miljödepartementet.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 (dir. 2019:46) att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att undersöka möjligheterna och lämna förslag på
åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och
ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella
åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande
cirkulär bioekonomi. Uppdraget omfattade dessutom att föreslå hur
incitament för hållbart skogsbruk och en förbättrad legitimitet för den förda
skogs- och miljöpolitiken kan skapas.
Utredningen och den småländska skogsstrategin

I förhållande till den småländska skogsstrategin innehåller utredningen inte
mycket som direkt berör attraktivitet, jämställdhet, kompetensförsörjning,
innovation, digitalisering, infrastruktur, träbyggande och förädling av
skogsprodukter. Däremot finns flera förslag som påverkar produktion,
variation, lönsamt skogsföretagande, komet, myndighetssamverkan, naturoch kulturvärden, friluftsliv, skogsskador och balans mellan skog och vilt.
En av utredningens ekonomiskt mest omfattande förslag gäller fjällskogen.
Det berör inte direkt Småland men kan få konsekvenser för resurser att
arbeta med skydd och skötsel av formellt och frivilligt avsatta områden med
höga naturvärden i andra delar av landet. Nationella skogsprogrammet
föreslås få en ändrad roll och en nationell samordnare ska utses. Det kan
påverka arbetet i de regionala skogsstrategierna.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att anta
redovisat yttrande som sitt svar på slutbetänkandet Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen.
Protokollsanteckning
Linda Fleetwood (V) redovisar följande protokollsanteckning:
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Miljömålen nås inte
Skogsbruket klarar inte att nå de antagna miljömålen. Utvecklingen
har tyvärr gått åt fel håll. Livsmiljöer för hotade och känsliga arter
minskar i snabb takt. Utredningen lyfter det faktum att endast 40
procent av arterna i Sverige och 20 procent av naturtyperna bedöms
ha god status.
Inventeringar visar också att en mycket hög andel av
kulturlämningarna i skogen är skadade, oftast på grund av felaktiga
skogsbruksmetoder men även på grund av okunskap om vart
kulturlämningarna finns.
Vi har i Sverige inte lyckats med att nå etappmålen om långsiktigt
skydd av skogar med höga naturvärden. Läget är kort sagt kritiskt
och vi behöver vara tydliga med att större hänsyn måste tas i
skogsbruket till de biologiska och sociala värden som skogarna hyser.
Kunskapsunderlag
Det saknas fortfarande många kunskapsunderlag om skogarnas
naturvärden. Nyckelbiotopsinventeringen har på senare tid inte
uppdaterats och kompletterats på ett tillfredställande sätt.
Skogsstyrelsens tidigare dubbla uppdrag, dels som en traditionell
myndighet, dels som kommersiell konsult, har underminerat ett
systematiskt arbete med kartläggning av skogens naturvärden.
Skogsstyrelsens kontroll av avverkningsanmälningar görs numera
digitalt genom GIS-analyser och begränsade resurser gör att enbart en
mycket liten del kontrolleras i fält. Stickprovskontroller visar att
tillsynen kan behöva stärkas.
Det är viktigt att det kunskapsunderlag som finns i
nyckelbiotopsinventeringen tas tillvara. Vi vet att det finns krafter
som vill att nyckelbiotopsinventeringen kort sagt raderas.
Kunskapsunderlaget är även av stort värde för den fysiska
planeringen för kommuner och regioner. De ger i ett tidigt skede en
signal om vart fördjupade naturvärdesbedömningar behöver göras vid
förändrad markanvändning eller drift.
Kunskapskrav
SKR anser att ökade kunskapskrav hos skogsägarna kommer leda till
en försvårande professionalisering av skogsbruket. Samtidigt anser
man att det huvudsakliga arbetssättet för att skydda värdefull skog
ska utgå från frivilliga skydd. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att
kunskapskravet stärks. Vi har sett en utveckling där vetskapen om
skogens naturvärden ses som ett hinder för effektivt skogsbruk. Ska
skogsbruket bygga på tillit och förtroende så kan inte kunskap ses
som ett hot mot äganderätten utan en absolut nödvändighet.
Även kommuner och regioner, civilsamhället med flera är betjänta av
en bättre och mer systematisk insamling av information om
förekomsten av arter och naturtyper i skogsmiljöer.
Grön infrastruktur
Ska den biologisk mångfalden långsiktigt kunna bevaras och stärkas
krävs att vi arbetar för att få till en hållbar grön infrastruktur. Denna
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kommer inte tillstånd genom frivilliga avsättningar. För att detta ska
lyckas krävs övergripande planering som inte kan skötas av enskilda
skogsägare. En grön infrastrukturplanering är en förutsättning för att
kunna ta tillvara skogen s olika ekosystemtjänster och skapa ett
resilient samhälle. För kommunernas samhällsplanering är detta av
stor vikt för att kunna möta klimatförändringarna, planera för goda
livsmiljöer med mera.
Ineffektiv ersättningsutbetalning
Vi ser en stor risk att skogsägare kommer göra frivilliga avsättningar
i skog som redan idag är skyddad av annan lagstiftning eller områden
som är svår att bedriva skogsbruk på. Detta kommer innebära ett
dränage av medel som annars skulle kunnat användas för
områdesskydd av värdefulla skogsmiljöer som idag står utan formellt
skydd.
Civilsamhället
Många kommuner med gott samarbete med civilsamhället, till
exempel genom samverkan med miljöorganisationerna. Ofta finns en
stor lokalkännedom om natur- och kulturvärden samt värdefulla
områden för friluftsliv och rekreation. Betänkandet lägger ett antal
förslag som kommer att försvåra deras värdefulla arbete. Det är
viktigt att processen kring avverkningsanmälningar är transparenta
och tillgängliga. Civilsamhället måste få tid ta del av
avverkningsanmälningar och få möjlighet att lämna värdefull
information och synpunkter på dessa. Miljöorganisationerna sitter
inne med stora kunskaper om till exempel flora och fauna som måste
tas tillvara för att få ett långsiktigt hållbart och skogsbruk med
acceptans hos allmänheten.
Regional utveckling
Sveriges regioner har på senare tid satsat stort på att öka
tillgängligheten till naturupplevelser och friluftsliv dels genom
förvaltningsåtgärder, ledutveckling och informationsinsatser med
mera. Pandemin har ökat intresset för det rörliga friluftslivet.
Undersökningar visar att det är det naturens lugn, ostördhet och
variation som lockar till besök. Ett långsiktigt och hållbart skogsbruk
kan ge goda förutsättningar för regional näringslivsutveckling inom
till exempel naturturism och det rörliga friluftslivet.
Konkurrenskraftig cirkulär bioekonomi
Ska det svenska skogsbruket vara en del en växande cirkulär
bioekonomi krävs att verksamheten är öppen, transparent och
kunskapsbaserad. Vänsterpartiet ser stora risker att inte vårt lands
bioprodukter inte kommer bli konkurrenskraftigt på en internationell
marknad om inte lagstiftning arbetar i linje med FNs Agenda 2030
arbete för en hållbar utveckling. Vi ser stora brister i betänkandet och
det finns en uppenbar risk att vi kommer att tappa ytterligare styrfart i
miljömålsarbetet. Betänkandet säger i klartext att våra internationella
åtaganden om biologisk mångfald inte kan nås om vi samtidigt ska
göra de uttag i skogen som krävs för omställningen till ett fossilfritt
samhälle. Då utarmningen av den biologiska mångfalden långsiktigt
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är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimathoten så måste vi
hitta vägar att effektivt möta båda dessa utmaningar och det måste
göras parallellt.”
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021
2. Yttrande - Skogsutredningen 2019 Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen
3. Remiss - Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i
skogen, Miljödepartementet
4. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
Protokollsutdrag till: Miljödepartementet, Regionala
utvecklingsförvaltningen
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§ 80

Ärendenummer RS 2021/277

Yttrande över handlingsplanen Kollektivtrafik för ett
enat Sydsverige
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till Kollektivtrafik
för ett enat Sydsverige – Handlingsplan kollektivtrafik Regionsamverkan
Sydsverige.
Svaret överlämnas till Regionsamverkan Sydsverige.
Bakgrund
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige har beslutat att remittera förslag
till handlingsplan för kollektivtrafik för Regionsamverkan Sydsverige till
medlemsregionerna. Handlingsplanen ska, tillsammans med
positionspapperet för kollektivtrafik i Sydsverige, syfta till att förbättra den
regionövergripande kollektivtrafiken för att stödja större
arbetsmarknadsregioner, nåbarhet till högre studier och ökad tillväxt.
Region Kalmar län har deltagit i framtagandet av handlingsplanen för
kollektivtrafik.
--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 22
april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att ställa
sig bakom förslaget till handlingsplanen Kollektivtrafik för ett enat
Sydsverige.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2021
2. Förslag till Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige - handlingsplan
kollektivtrafik Regionsamverkan Sydsverige
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med
kollektivtrafiknämnden den 22 april 2021
4. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
Protokollsutdrag till: Regionsamverkan Sydsverige, Kollektivtrafiknämnden,
Regionala utvecklingsnämnden, Karin Helmersson, Christian Forsell
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§ 81

Ärendenummer RS 2020/1197

Yttrande över Regionplan för Skåne 2022 – 2040
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på
Region Skånes remiss om Regionplan för Skåne 2022–2040.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Region
Skånes Regionplan för Skåne 2022–2040. Region Skåne och Region
Stockholm är de hittills enda regionerna i Sverige som har det formella
uppdraget att arbeta med regional fysisk planering enligt Plan- och
bygglagen (PBL). I det arbetet ingår att ta fram en regional fysisk plan.
Aktuell regionplan är Region Skånes allra första regionala fysiska plan. Fler
regioner förväntas att ansöka om att bli regionplansupprättare enligt PBL.
Region Halland har nyligen ansökt till regeringen om just detta uppdrag. En
regionplan är inte juridiskt bindande men likväl vägledande för den
efterföljande fysiska planeringen.
Regionplan Skåne är en strategisk plan som omfattar hela länet och som ska
visa Skånes samlade vilja samt ge förutsättningar för utvecklingen av de
fysiska strukturerna. Syftet är bland annat att överbrygga gapet mellan det
regionala tillväxtarbetet och kommunala översiktsplaner, stärka samordning
och samarbete i länet, se regionala utmaningar och möjligheter samt lösa
frågor av mellankommunal karaktär. Regionplanen ska kort och gott vara ett
stöd i arbetet med den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad
gäller mellankommunala och regionala planeringsfrågor.
Yttrande
Region Kalmar län har med spänning följt Region Skånes arbete med att ta
fram strukturbilder för Skåne sedan 2005, och nu senast det två år gamla
uppdraget med att ta fram en regionplan enligt PBL. Regionplanen redovisas
digitalt i StoryMaps, vilket tillsammans med en genomarbetad struktur och
läsanvisningar gör att det blir enkelt för aktörer även utanför Skåne att ta del
av regionplanens innehåll och riktning.
Arbetet med att ta fram strukturbilder för Kalmar län är fortfarande i ett
tidigt skede, vilket Region Kalmar län kommer att återkomma om i
framtiden. Region Kalmar län vill emellertid passa på att lämna följande
synpunkter inför Region Skånes fortsatta arbete med regionplanen:
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Region Kalmar län

Regionsamverkan Sydsverige

Sedan hösten 2015 samverkar regionerna i Sydsverige; Jönköping,
Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, politiskt över
regiongränserna. Bland annat görs detta inom kollektivtrafik- och
infrastrukturområdet för att främja ett helhetstänkande inom
samhällsutvecklingen.
Region Kalmar län ser positivt på att det på flera ställen i regionplanen lyfts
fram att samverkan med grannregionerna är betydelsefull. Dock saknas det
idag att denna samverkan lyfts fram, både på kartor och i planens
ställningstaganden.
Storregionalt perspektiv

Region Kalmar län delar Region Skånes intention att sätta fysisk planering i
en regional kontext, men ser ett behov av att vissa sakfrågor sätts in i ett
större perspektiv. Många av de utmaningar som lyfts fram i regionplanen är
gemensamma för oss inom Sydsverige och behöver ofta också lösas i ett
större sammanhang än inom det egna länet. Det gäller exempelvis bredband,
infrastruktur och transporter.
Region Kalmar län ser att ett skånskt storregionalt perspektiv som inkluderar
Kalmar län måhända inte alltid är relevant, men att så borde vara fallet för de
direkt angränsande regionerna i högre grad. Regioner som de skånska
kommunerna ofta delar arbetsmarknad med. På så sätt skulle Kalmar län
också knytas närmare till Skåne och Öresundsregionen, samtidigt som
regionplanen tydligare verkar för det helhetstänk för samhällsutveckling som
vi tillsammans vill uppnå i södra Sverige.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndes sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att
redovisat yttrande som sitt svar på Region Skånes remiss om Regionplan för
Skåne 2022–2040.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021
2. Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsförvaltningen den 21 april 2021
Protokollsutdrag till: Region Skåne, Regionala utvecklingsförvaltningen
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§ 82

Ärendenummer RS 2021/182

Yttrande över Trafikverkets utpekande av riksintressen
för kommunikationer
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på
Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer.
Yttrandet överlämnas till Trafikverket.
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 av yttrandet
Region Kalmar län ser förvisso positivt på en översyn av riksintressena, detta
eftersom deras sammanlagda area idag omfattar hela 46 procent av landets
areal. Med ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Kalmar län vill
Region Kalmar län emellertid emotsätta sig att föreslagna delar av
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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.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att anta
redovisat yttrande som sitt svar på Trafikverkets utpekande av riksintressen
för kommunikationer.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021
2. Yttrande över Trafikverkets utpekande av riksintressen för
kommunikationer
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
Protokollsutdrag till: Trafikverket, Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionala
utvecklingsnämnden
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§ 83

Ärendenummer RS 2020/1021

Prioriteringar utifrån Positionspapper infrastruktur
Sydsverige
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande över utkast till
Sydsvenska prioriteringar En väl utvecklad sydsvensk infrastruktur gynnar
hela Sverige.
Yttrandet överlämnas till Regionsamverkan Sydsverige inför den fortsatta
dialogen.
Bakgrund
Region Kalmar län samverkar tillsammans med övriga fem sydsvenska
regioner inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS), detta för att på bästa sätt
ge förutsättningar för Sydsveriges utveckling. Samverkan sker exempelvis
inom infrastruktur. Under 2020 enades regionerna inom RSS om
utgångspunkterna för den framtida utvecklingen av infrastrukturen genom att
samlas kring tre sydsvenska positioner:
1. Nationell och internationell tillgänglighet
2. Sammanknutet Sydsverige
3. Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter
Just nu pågår en översyn av gällande infrastrukturplaner inför planperioden
2022–2033. Utifrån ovan nämnda positioner pågår ett arbete inom RSS med
att ta fram gemensamma sydsvenska prioriteringar, det vill säga de åtgärder
och investeringar som vi gemensamt anser behöver ingå i kommande
nationell plan för transportinfrastrukturen. Regeringen förväntas fatta beslut
om den nationella planen under våren 2022. De prioriteringar som Region
Kalmar län har lyft fram i detta arbete är:


E22 - Genomfört Mönsterås



Kust till kustbanan - Dubbelspår Alvesta-Växjö samt
stationsombyggnad på Emmaboda station



Stångådals- och Tjustbanan - Triangelspår Berga, mötesspår
Rockneby och delelektrifiering

Åtgärder och investeringar som förutom att vara kostnadseffektiva också ger
förhållandevis stora restidsförkortningar till gagn för såväl regional som
storregional tillgänglighet.
På utskottet för infrastruktur och kollketivtrafik inom RSS den 16 april
redovisades utkastet till sydsvenska prioriteringar. Samtliga ovan nämnda
prioriteringar för Region Kalmar län finns med i förslaget tillsammans med
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en skrivning om att införandet av ERTMS i järnvägssystemet kommer att
innebära krav på följdinvesteringar i ombordutrustning i järnvägsfordon, ett
ansvar som bör delas mellan staten och regionerna. Vidare står det att staten
behöver synkronisera och fastställa en tydlig tidsplan såväl som ekonomisk
plan för utbyggnaden av ERTMS på järnvägsbanorna.
Region Kalmar län har fått gehör för ovan beskrivna objekt. Det behövs
dock en ytterligare dialog för att fastställa vilka av de samlade sydsvenska
prioriteringar som bör lyftas fram som viktigast i den gemensamma
kommunikationen.
Yttrande

Region Kalmar län är nöjda med de objekt som finns med i det förslag till
prioriteringar som redovisades för Utskottet för regional utveckling inom
RSS den 16 april. Ytterligare diskussioner behövs för att fastställa vilka av
dessa prioriteringar som bör lyftas fram som viktigast i det gemensamma
prioriteringsdokumentet.
--Regionala utvecklingsnämnden har fått information om ärendet på
sammanträdet den 21 april 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 april 2021
2. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
3. Utkast Sydsvenska prioriteringar – En väl utvecklad sydsvensk
infrastruktur gynnar hela Sverige
Protokollsutdrag till: Regionsamverkan Sydsverige, Regionala
utvecklingsnämnden, Kollektivtrafiknämnden, Karin Helmersson, Christian
Forsell
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§ 84

Ärendenummer RS 2021/394

Demokratideklaration
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom
demokratideklarationen och underteckna densamma.
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna deklarationen.
Regionstyrelsens arbetsutskott ger regiondirektören i uppdrag att arbeta fram
konkreta aktiviteter som Region Kalmar län ska genomföra inom ramen för
arbetet med demokratideklarationen.
Bakgrund
Under den här mandatperioden uppmärksammar regeringen, via kommittén
”Demokratin 100 år”, den svenska demokratins 100 års-jubileum. Tanken är
att, tillsammans med myndigheter, kommuner, föreningsliv, näringsliv och
andra, stärka och utveckla demokratin i Sverige.
Ett sätt att göra detta på är den demokratistuga som ska turnera runt till
samtliga län för att spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka
kunskapen om demokratin samt uppmuntra till engagemang och eftertanke.
I maj 2021 beräknas demokratistugan komma till Kalmar. I anslutning till
invigningen av demokratistugan föreslår länsstyrelsen att länets samtliga
kommuner och regionen att ställa sig bakom ”Deklarationen för demokrati”,
som kommittén tagit fram och som Länsstyrelsen Kalmar län tidigare
undertecknat. Deklarationen syftar till att ena de krafter som stödjer
demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydlig ställning och
arbetar för att stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig
att bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Se bifogat
informationsblad eller läs mer på www.vardemokrati.se.
Länsstyrelsen planerar ett digitalt möte/ceremoni kring
demokratideklarationen. Länets kommuner och Region Kalmar län är
inbjudna att delta. Datum har inte slutligen fastställts.
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021
planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för
en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd
att värna varje dag.
Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både
kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och
motståndskraften i demokratin. Insatserna ska tillexempel främja utveckling
av de kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna delta
aktivt i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt
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deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer. I
detta arbete har en deklaration tagits fram.
Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer
demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och
arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati
fyller 100år.
De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors
lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer
och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet,
korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter
sig till deklarationen:


verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet,



arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och



bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och
respekt.

Aktörer som skriver under deklarationen ska definiera sina åtaganden i
förhållande till målen i deklarationen och meddela kommittén. I början av
2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in en kort
beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2021
2. Demokratideklaration
Protokollsutdrag till: Nellie Johansson, Christina Karlberg, Regional
utvecklingsförvaltning
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§ 85

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 uppdraglistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 14 april 2021) redovisas uppdrag från
regionplanerna 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2021
2. Uppdragslista daterad den 14 april 2021
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§ 86

Ärendenummer RS 2019/1125

Utredningsuppdrag 20/09 - Redovisa en plan med
åtgärder med anledning av uppföljningen av Region
Kalmar läns företagshälsovård
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av utredningsuppdrag 20/09 –
Redovisa en plan med åtgärder med anledning av uppföljningen av Region
Kalmar läns företagshälsovård.
Regiondirektören får i uppdrag att teckna nytt uppdrag avseende
företagshälsovård utifrån redovisad inriktning av verksamhetens behov och
kvalitetskrav.
Bakgrund
I regionplan för 2020-2022 finns ett uppdrag att redovisa en plan med
åtgärder med anledning av uppföljningen av Region Kalmar läns
företagshälsovård.
En uppföljning av företagshälsovårdens uppdrag har genomförts av extern
konsult. Resultatet redovisades i samband med delredovisning av
utredningsuppdraget till regionstyrelsen den 28 oktober 2020.
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån
slutsatserna i rapporten. I detta ingick att förtydliga styrning, serviceutbud
och uppföljning. Arbetet ska struktureras utifrån efterhjälpande,
förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
Den rapport som föreläggs regionstyrelsen redovisar en plan för fortsatt
hantering av uppdrag när det gäller företagshälsovård i Region Kalmar län.
Styrmodell för den interna företagshälsovården föreslås följa gängse rutiner
för regionens verksamheter med långsiktiga strategiska mål, årliga
verksamhetsplaner med mätbara mål samt redovisning med
kvalitetsuppföljning. Resultatet redovisas till regionstyrelsen kopplat till
rapportering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Uppdraget justeras årligen efter behovsanalyser och kvalitetsuppföljning i
samverkansråden.
Under arbetet med rapporten har personalutskottet informerats och dialog
har förts med fackliga organisationer, ledningsgrupper samt Arbetsmiljö och
Hälsa.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2021
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2. Slutrapport av utredningsuppdrag 20/09 - Plan med åtgärder med
anledning av uppföljningen av Region Kalmar läns företagshälsovård
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§ 87

Ärendenummer RS 2020/1267

Utredningsuppdrag 21/03 - Redovisa en plan för
införandet av egenmonitorering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/3 att ta
fram en införandeplan för egenmonitorering.
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra Införandeplan
för egenmonitorering.
Återrapportering ska ske löpande till regionstyrelsens arbetsutskott och
hälso- och sjukvårdsberedningen.
Bakgrund
Av Regionplan 2020-2022 följer ett uppdrag att ta fram en införande plan för
egenmonitorering.
Genom arbetet med egenmonitorering ska processer för lika användning,
utbildning och kvalitet säkerställas. Därtill ska egenmonitorering kunna
erbjudas till de patienter där vården anser egenmonitorering tillämpligt.
Möjligheterna att nyttja egenmonitorering ska gälla i hela länet.
Tillämpningen av egenmonitorering ska ske genom överenskommelse
mellan patienten och vården. Egenmonitorering ska erbjudas den patient som
efter vårdens bedömning kan nyttja egenmonitorering på ett patientsäkert
sätt och utan att få en lägre vårdkvalitet.
Det är samtidigt viktigt att egenmonitorering kan nyttjas av personalen på ett
korrekt och väl avvägt vis. En medicinsk bedömning ska alltid föreligga
användning och användande ska enbart ske i de fall där den som är ansvarig
för patienten bedömer att det föreligger en reell nytta.
Vidare måste kostnaderna noga följas och beräknas för att genomförandet
ska vara så kostnads- och resurseffektivt som möjligt.
Inledningsvis ska patienter med kronisk hjärtsvikt och hypertoni ha
möjlighet till egenmonitorering varefter fler tillstånd kan följa.
Föreslagen införandeplan ska möjliggöra ett generellt effektivt införande,
tydligt klargöra roller och ansvarsfördelning och skapa en stark organisation
kring användandet och uppföljningen av egenmonitorering.
Uppföljning av införande och implementering av egenmonitorering ska
följas upp och redovisas till styrgrupp e-hälsa. Vidare ska uppföljning av
införande och implementering av egenmonitorering redovisas löpande till
regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och sjukvårdsberedningen.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2021
2. Införandeplan egenmonitorering
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§ 88

Ärendenummer RS 2020/1270

Utredningsuppdrag 21/06 Redovisa ett upplägg till ett
forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga
aktörer och fackliga organisationer
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/06 –
Redovisa ett upplägg till ett forum för dialog mellan industrinäringen,
offentliga aktörer och fackliga organisationer.
Bakgrund
Av Regionplanen 2021-2023 följer ett uppdrag att ”Redovisa ett upplägg till
ett forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga
organisationer”.
Förslag till upplägg
I ”Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027” identifieras
industriell utveckling som ett område för kapacitetsutveckling vad gäller
digitalisering, automatisering, kompetensförsörjning och omställning till
hållbar produktion. En del av arbetet att omsätta strategin för smart
specialisering i länet är att skapa gemensam dialog kring utmaningar, behov
och insatser för att utveckla länets industrinäring. Förslaget till upplägg för
forum utgår därför från syftet att skapa en helhetssyn och behandla
långsiktiga frågor av strukturell och strategisk karaktär med bäring på
framtid och utveckling.
Forumet är en avstämningsyta mellan Region Kalmar län inom regional
utveckling och representanter från industrins arbetsgivare- och
arbetstagarorganisationer. Samtal har förts med Teknikföretagen, IF Metall
och Unionen och kontakt avses även tas med fack- och arbetsgivarorganisationer inom relevanta branscher såsom livsmedel samt trä- och skog.
Syfte

Syftet med forumet är att deltagarna ska:
•
•
•

Få en gemensam bild av läget och framtida behov
Utbyta kunskap och skapa ny gemensam kunskap
Utveckla gemensam beredskap inför kommande utmaningar

Struktur och resurser

•
•

Region Kalmar län sammankallande
Agendan sätts gemensamt
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Möten 4 ggr/år
Minnesanteckningar förs vid varje möte
Årlig uppföljning vid årets sista möte

Resultat av diskussioner som förs i forumet hanteras vidare på in i befintliga
nätverk, strukturer och processer för det regionala arbetet med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Dessa nätverk består av
kommunala, regionala och statliga aktörer. Exempel på nätverk och
samarbeten där kompetensfrågorna lyfts är nätverket med kommunernas
näringslivschefer, YH nätverket, arbetet inom IUC, dialogen med
Arbetsförmedlingen och Kommunförbundet, samverkan med
Linnéuniversitetet samt diverse pågående projekt såsom Kompetenslyft
Kalmar län. Det operativa arbetet sker således i befintliga strukturer och
främst med befintliga medel.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna
slutredovisningen av utredningsuppdrag 21/06 Redovisa ett upplägg till ett
forum för dialog mellan industrinäringen, offentliga aktörer och fackliga
organisationer.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2021
2. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 89

Ärendenummer RS 2020/1271

Utredningsuppdrag 21/07 - Utreda möjligheterna till
utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/07 om
att möjligheterna till utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar-Växjö.
Region Kalmar läns kostnad för den utökade trafiken hanteras i ordinarie
plan- och budgetarbete.
Bakgrund
Regionfullmäktige har i Regionplan 2021–2023 lämnat uppdrag att utreda
möjligheterna till utökad pendeltågstrafik mellan Kalmar-Växjö. Utökningen
ska bland annat bidra till att stärka arbetsmarknadsregionerna i södra länet.
Slutredovisning

Pendeltågstrafik bedrivs sedan 2014 mellan Kalmar-Emmaboda på Kust till
Kustbanan av Krösatågstrafiken. Inriktningen var redan när trafiken startades
att den på sikt ska förlängas till Växjö.
Kalmar länstrafiks fordonsflotta har idag tillräckligt med tågfordon för en
sådan utökning. Förlängning av trafiken mellan Kalmar-Emmaboda till
Växjö, kan göras utan att tåglägen och tider på sträckan Kalmar-Emmaboda
ändras från dagens tidtabell. Den uppskattade restiden mellan Kalmar-Växjö
skulle bli mellan 1.15–1.25 timmar, beroende på mötesbilden på sträckan
Emmaboda-Växjö. Körbarheten för Krösatågen Emmaboda-Växjö är
avstämd med Trafikverkets Kapacitetscentrum i Malmö.
I Regionsamverkan Sydsveriges Handlingsprogram för kollektivtrafik finns
Emmaboda-Växjö utpekad som en tågsträcka med parallella tågsystem, med
möjlighet att införas på kort sikt. För att kunna minska restiderna på
Öresundstågen med färre tågstopp behöver Krösatågen ta över vissa
Öresundstågens nuvarande stationsuppehåll. För att starta upp trafiken
behövs en överenskommelse med Region Kronoberg och ett
trafikpliktsbeslut på sträckan för Krösatågen.
För att förbereda det stegvisa införandet kan två extra avgångar beställas i
vardera riktningen mellan Kalmar och Växjö inför Tågplan 2022, en på
morgonen och en på eftermiddagen. Kostnaden för att utöka trafiken på
vardagar med dessa avgångar beräknas till 3,1 miljoner kronor. Om de inte
körs under sommarperioden blir kostnaden 2,5 miljoner kronor. Avräknat
Region Kronobergs kostnad för trafiken i Kronobergs län får Region Kalmar
en egentlig kilometerkostnad på 490 000 kronor respektive 410 000 kronor.
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--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämndens sammanträde de 22 april
2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna slutredovisning
av utredningsuppdrag 21/07 - Utreda möjligheterna till utökad
pendeltågstrafik mellan Kalmar och Växjö.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2021
2. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med
kollektivtrafiknämnden den 22 april
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 90

Ärendenummer RS 2021/92

Yttrande över betänkandet Informationsöverföring
inom vård och omsorg
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på
Socialdepartementets betänkande avseende Informationsöverföring inom
vård och omsorg.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över delbetänkande om
informationsöverföring inom vård och omsorg, Utredningen om
sammanhållen information inom vård och omsorg. Utredningen föreslår i
delbetänkandet en ny lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Sammanfattning delbetänkande SOU 2021:4

Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i
delbetänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning.
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär att vård- och
omsorgsgivare får göra dokumentation om patienter och omsorgsmottagare
elektroniskt tillgänglig mellan sig, om personen inte motsätter sig det.
Särskilda regler gäller för de som inte kan samtycka. Olika utförare och den
ansvariga nämnden inom socialtjänsten kan därmed ta del av varandras
dokumentation, liksom vårdgivare kan ta del av socialtjänstens
dokumentation och vice versa.
Det är frivilligt för vårdgivare och omsorgsgivare att använda de utökade
möjligheterna till elektronisk överföring av information genom
sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning
som lagen ger. Men väljer de som väljer att ansluta sig, måste de följa de
integritetsstärkande bestämmelser som finns i lagen.
Utredningen föreslår två alternativa förslag till en ny sekretessbrytande
bestämmelse för socialtjänsten samt en sekretessbrytande bestämmelse som
innebär att en myndighet med hälso- och sjukvårdsverksamhet får lämna
uppgifter till en enskild med sådan verksamhet som myndigheten anlitat, om
uppgifterna behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.
Inom socialtjänsten gäller förslagen bara dokumentation om insatser för
äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
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Kvalitetsuppföljning innebär i lagen uppföljning av kvaliteten på hälso- och
sjukvård, som en region eller kommun ansvarar för, och insatser för äldre
eller personer med funktionsnedsättningar, som en region eller kommun
ansvarar för, med hjälp av personuppgifter från flera vårdinstanser eller
omsorgsgivare. Bestämmelserna om kvalitetsuppföljning tillämpas just när
personuppgifter från flera vårdinstanser och omsorgsgivare behöver
behandlas. Det är bara fullmäktige i den ansvariga regionen eller kommunen
som får besluta om kvalitetsuppföljning.
Patienter och omsorgsmottagare har rätt att motsätta sig att deras
personuppgifter används vid kvalitetsuppföljningen och ska få information
om den rätten.
Eftersom det är frivilligt att använda de möjligheter den nya lagen ger,
bedöms lagen i sig inte föra med sig några ekonomiska konsekvenser.
Representanterna i utredningen från Sveriges Kommuner och Regioner,
Inera AB och E-hälsomyndigheten, som generellt är positiva till
utredningens förslag, lämnar ett särskilt yttrande på ett par punkter om
kvalitetsuppföljning.
Bestämmelserna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juli 2022.
Sammanfattning av yttrandet

Av redovisat yttrande framgår sammanfattningsvis följande. Region Kalmar
län ser ett stort behov av att lagstiftningen kring informationsöverföring ses
över och aktualiseras. Av detta skäl välkomnar Region Kalmar län
utredningen och instämmer i intentionen att ta ett steg mot att bättre klara av
att ge en god och nära vård. Utredningen presenterar förslag som ligger helt i
linje med den utveckling som bedöms nödvändig för att möta behov och
förväntningar framåt. Behoven är dock större och finns både inom fler
områden och kopplat till fler grupper än vad som kommer fram i
utredningen. Utifrån detta avstyrks förslag i utredningen som handlar om för
snäva begränsningar och undantag och som väntas leda till resurskrävande
uppbyggnad av system för att uppfylla ställda krav.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2021
2. Yttrande över betänkandet Informationsöverföring inom vård och
omsorg, SOU 2021:4
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§ 91

Ärendenummer RS 2021/65

Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna om att
regionstyrelsen måste ta ansvar för att få ekonomin i
balans
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på
Sverigedemokraternas skrivelse om att regionstyrelsen måste ansvar för att
få ekonomin i balans.
Bakgrund
Sverigedemokraterna har i skrivelse till regionstyrelsen föreslagit att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att redovisa en långsiktig
handlingsplan för att komma till rätta med underskotten i förvaltningarna.
Uppföljning ska ske som en stående punkt vid varje ordinarie möte med
regionstyrelsen.
Ett självklart krav är att Region Kalmar län förvaltar skattemedlen på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt för att bedriva hälso- och sjukvård,
kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att nämnder och
förvaltningar ska klara sin budget och inte förbruka mer än de resurser som
finns. Det kan åstadkommas genom ett aktivt arbete med nya eller
förändrade arbetssätt, stöd av digitalisering, rätt använd kompetens och
förebyggande arbete. Viktiga instrument i detta arbete är planering,
samordning, uppföljning samt att agera vid avvikelser med förbättringar och
prioriteringar.
Tillgänglighet, medicinska resultat, patienterfarenheter och kostnader måste
värderas i ett sammanhang om hälso- och sjukvårdens effektivitet ska kunna
bedömas. Region Kalmar län ska därför fortsätta utveckla metoder som
möjliggör kostnadsjämförelser och som stödjer en processorienterad
verksamhetsutveckling. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både
ekonomi och verksamhet är en nödvändig förutsättning för att leva upp till
kravet på god ekonomisk hushållning.
Som ett led regionens arbete för en kostnadseffektiv verksamhet har det
beslutats om en årlig effektivisering motsvarande 1 procent, med vissa
undantag, och som ska konkretiseras i respektive förvaltnings
verksamhetsplan. Handlingsplanen ska vara konkret och följs upp i den
ekonomiska rapporteringen under året. Aktiviteter i styrkortet tydliggör och
är en del i analysen och uppföljning av målen om kostnadseffektivitet och
ekonomi i balans.
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Av de budgetramförstärkningar som beslutades i Regionplan 2021-2023
avser en stor del förstärkningar som inte innebär någon utökad verksamhet,
utan är en budgetreglering för kostnadsökningar som kan hänföras till
tidigare volym- och behovsförändringar. För hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fortsätter införandet av den nya budgetmodellen för
planering och uppföljning med en succesiv ramförstärkning. Modellen
förtydligar och stärker kopplingen mellan ekonomi och verksamhetens mål
för produktion och kvalitet. Tillsammans med ett fortsatt
effektiviseringsarbete ska hälso- och sjukvårdsförvaltningens möjligheter att
nå en budget i balans stärkas.
Kontinuerlig rapportering av månadsrapporter och delårsrapporter sker på
sammanträden i Regionstyrelsen, i Regionala utvecklingsnämnden och i
Kollektivtrafiknämnden.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021
2. Skrivelse från Sverigedemokraterna daterad den 22 januari 2021
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§ 92

Ärendenummer RS 2021/118

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning
2020
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med
munhälsobedömning för 2020 till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar läns särskilda tandvårdsstöd redovisar i rapport en
uppföljning av den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning
2020. Regionen har sedan 1999 ansvar för att vissa äldre och
funktionshindrade personer blir uppsökta av tandvårdspersonal för
munhälsobedömning och individuell rådgivning avseende munhygien. Den
uppsökande verksamheten utförs av tandhygienister från Folktandvården på
uppdrag av regionen. I avtalet ingår även att vårdgivaren ska erbjuda och
genomföra utbildning till all personal som ger omsorg.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021
2. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning - Uppföljning av
verksamheten 2020, daterad den 1 april 2021
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§ 93

Ärendenummer RS 2021/59

Godkännande av årsberättelsen för Regionsamverkan
Sydsverige 2020
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse
för 2020.
Bakgrund
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 11 mars 2021
årsberättelsen för 2020 och har överlämnat den till respektive huvudman för
godkännande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021
2. Årsberättelse 2020 för Regionsamverkan Sydsverige
3. Revisionsberättelse 2020 för Regionsamverkan Sydsverige
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§ 94

Ärendenummer RS 2020/847

Avsiktsförklaring Tjustbanan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Avsiktsförklaring Tjustbanan i Kalmar län och
uppdrar åt ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.
Bakgrund
Region Kalmar län har tillsammans med Västervik kommun tagit fram en
avsiktsförklaring för framtida insatser och behov på Tjustbanan. Avsikten
syftar till att tydliggöra intentionerna till medfinansiering av
upprustningsåtgärder på järnvägen. Liknande avsikt har upprättats gällande
Stångådalsbanan.
I dagsläget finns inget förslag på investeringsobjekt för Tjustbanan. Avsikten
avser respektive organisations önskemål om att arbeta för förbättringar på
järnvägen och specifika medel diskuteras när utredda objekt finns framtagna.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndes sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkännea
Avsiktsförklaring Tjustbanan i Kalmar län och uppdrar åt ordförande att
underteckna avsiktsförklaringen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 mars 2021
2. Avsiktsförklaring Tjustbanan
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
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§ 95

Ärendenummer RS 2021/9

Avaktivering av krisledningsnämnden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Krisledningsnämnden avaktiveras från och med den 12 maj 2021. De
verksamhetsområden som den 24 mars 2020 övertogs av
krisledningsnämnden återgår till ordinarie nämnd, regionstyrelsen.
Bakgrund
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska i varje region
och kommun finnas en krisledningsnämnd. En extraordinär händelse är en
händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region.
Krisledningsnämnden i Region Kalmar län aktiverades från den 24 mars
2020 enligt beslut av nämndens ordförande Angelica Katsanidou, eftersom
utvecklingen av covid-19-pandemin innebar en allvarlig störning i regionens
verksamheter.
Krisledningsnämnden har haft veckovis möten, med undantag för främst
sommarperioden 2020. Krisledningsnämndens beslut och verksamhet har
återredovisats till regionfullmäktige löpande genom att nämndens protokoll
anmälts. Regionstyrelsen har fått löpande information vid sina möten.
Även om pandemin och spridningen av covid-19 fortfarande pågår är
bedömningen att det initiala behovet av snabba beslut nu inte är lika
omfattande och att de grundläggande strukturerna är etablerade. Utifrån detta
är behovet för närvarande mindre av att krisledningsnämnden ansvarar för de
verksamhetsområden som annars ingår i regionstyrelsens ansvar. Det
föreslås därför krisledningsnämndens verksamhet upphör och att de
verksamhetsområden som nämnden övertog från den 24 mars 2020 återgår
till ordinarie nämnd, regionstyrelsen.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021
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§ 96

Ärendenummer RS 2018/155

Utnämning av dataskyddsombud
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att My Henstam, regionjurist, utses till
regionstyrelsens dataskyddsombud från och med den 12 maj 2021 tills vidare
och ersätter därmed Jennie Hagberg.
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.
Till följd av att nuvarande dataskyddsombud för regionstyrelsen ska avsluta
sitt uppdrag som dataskyddsombud, ska nytt dataskyddsombud utses.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2021
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§ 97

Ärendenummer RS 2021/27

Svar på medborgarförslag om Ålems-krysset E22
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige att besvara medborgarförslag gällande Ålems-krysset
enligt redovisat yttrande.
Bakgrund
Region Kalmar län samt Mönsterås kommun har mottagit ett
medborgarförslag från Patabygdens Samhällsförening gällande Trafikverkets
förslag på vägplan för korsningen väg 34 vid Ålem. Samhällsföreningen
yrkar att förslaget på vägplan utreds ytterligare och framför önskemål om
planskildhet i korsningen.
Yttrande

Region Kalmar län har lämnat yttrande på förslaget på vägplan i ärende
RUN 2020-08-26 §104. Även Region Kalmar län trycker i sitt yttrande på en
högre trafiksäkerhetsnivå i vägplaneförslaget.
Dessvärre är det i dagsläget inte möjligt. Detta beror på en begränsad budget
kopplat till projektet vilket innebär att genomförandet sker utifrån angivet
förslag från Trafikverket eller inte alls. Alternativt kan projektet genomföras
som ett namngivet objekt, med ett genomförande minst 12 år fram i tiden.
Trafikverket har tagit fram åtgärder som överensstämmer med myndighetens
regler kring Vägar och gators utformning (VGU) och får därmed anses
korrekt föreslagna.
Region Kalmar län har i dagsläget inte förslag på medfinansiering av en
planskild korsning vid Ålem.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besvara
medborgarförslag gällande Ålems-krysset enligt redovisat yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars 2021
2. Medborgarförslag Ålemskrysset E22 20210110
3. Medborgarförslag Ålemskrysset, januari 2021, kompletterat med
namnunderskrifter
4. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden de 21 april 2021
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§ 98

Ärendenummer RS 2020/1135

Svar på motion om att Region Kalmar län måste se
elflygets potential
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige att besvara motionen om att Region Kalmar län måste se
till elflygets potential med redovisat yttrande.
Bakgrund
Jimmy Lord (KD) och Anders Andersson (KD) föreslår i en motion
regionfullmäktige besluta att Region Kalmar län utreder hur elektrifierat flyg
kan bidra till att flygplatsens framtid säkras, samt att Region Kalmar län tar
initiativ för att flygplatsen ska bidra till utvecklingen av elektrifierat flyg i
Sverige.
Yttrande

Flyget är det transportmedel som står på tur när det gäller att ersätta
användandet av fossila bränslen. Redan idag kan användandet av biobränslen
minska utsläppen från sektorn. Kalmar Öland Airport är ledande när det
gäller inblandning av biobaserat flygbränsle och Region Kalmar län deltar i
detta arbete genom att köpa in biobaserat flygbränsle som
klimatkompensation för egna resor.
Det pågår också ett arbete för utveckling av elektriska plan. Redan idag finns
det elektrifierade flyg för kortare sträckor och få personer. Globalt pågår
utvecklingsarbete för större elhybridflyg. Ett helt elektriskt plan för kortare
inrikesresor med plats för 19 passagerare utvecklas i Sverige, med en
planerad räckvidd på cirka 40 mil.
Kalmar Öland Airport följer redan idag utvecklingen när det gäller elektriska
flyg. Flera regionala flygplatser tittar gemensamt på möjligheter att utveckla
infrastrukturen för elflyg och utbyggnad av infrastruktur finns med i
flygplatsens investeringsplan. Nya affärsmöjligheter kan skapas.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndes sammanträde den
21 april 2021. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besvara
motionen om att Region Kalmar län måste se till elflygets potential med
redovisat yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2021
2. Motion- Region Kalmar län måste se elflygets potential, Jimmy Loord
(KD), Anders Andersson (KD)
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3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med regionala
utvecklingsnämnden den 21 april 2021
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§ 99

Ärendenummer RS 2020/1147

Svar på motion angående självtest av HPV, humant
pappilomvirus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om självtest av HPV, humant
pappilomvirus, med redovisat yttrande.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har lämnat in en motion med
förslag att Region Kalmar län planerar och inför självtester för HPV som
screeningmetod samt att åldern för HPV-test höjs från 64 till 73 år.
Yttrande

Inom Region Kalmar län är det en viktig del inom området kvinnors hälsa att
arbeta målinriktat för att utrota cervixcancer. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följer gällande föreskrifter och allmänna råd
avseende screening, där en hög täckningsgrad för HPV-vaccinationer och
kvinnors deltagande i cellprovscreening ska eftersträvas. Statistik för
täckningsgraden under 2020 är inte klar ännu men 2019 uppfyllde regionen
det nationella målet på täckningsgrad på mer än 85 procent.
Tillfälliga föreskrifter som gäller till och med juni 2021 ger regionerna
möjlighet att själva besluta om man ska övergå till självtest av HPV som
primär screeningmetod under covid-19-pandemin i de fall det är svårt att
hinna med screeningproverna enligt gängse rutin.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ansvariga verksamheter ligger pandemin
till trots i fas med screeningen och har därmed inte använt självtest av HPV
som primär screeningmetod.
Inom förvaltningen pågår ett arbete att under april starta med självtest av
HPV för de som uteblir från besök. Samtidigt med det arbetet förbereds
systemet för att ha funktionalitet även för självtest av HPV som screening i
syfte att vara väl förberett om förskrifterna ändras.
Kvinnor som har testat negativt för HPV tar cellprov vart sjunde år efter 50
års ålder. Ett sista prov ska vara taget efter 64 års ålder. Kvinnor i vår region
kallas upp till 70 års ålder om de inte har ett HPV-negativt cellprov efter 64
års ålder.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förbereder sig för att införa screening
som ett alternativ om föreskrifterna ändras.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras med redovisat
yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021
2. Motion angående självtest av HPV
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§ 100

Ärendenummer RS 2020/1173

Svar på motion om att förbättra möjligheterna att ta sig
till och från Kastrup
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med redovisat yttrande.
Bakgrund
Tomas Trossing (SD) och Martin Kirchberg (SD) har lämnat en motion med
förslag om att utreda förutsättningarna för en utökad Öresundstågstrafik till
och från Kastrup på vardagar, med fler turer på morgon och kväll.
Yttrande

I nuvarande tidtabell avgår 17 tågpar mellan Kalmar och Alvesta på
vardagar, vara 13 körs av Öresundståg och 4 av SJ AB. Tågen avgår från
Kalmar varje timme från cirka 05.00 till 21.00, och ankommer varje timme
från cirka 07.00 till 23.00. Det sista tåget från Kalmar (21.00) och det första
till Kalmar (07.00) tillgodoser endast lokalt resande, och går endast till
Alvesta utan anslutning till Södra stambanan. Alla övriga tåg har en
förbindelse med Kastrup.
Kostnaden för att utöka trafiken med de föreslagna avgångarna är cirka 2,4
miljoner kronor för ett tågpar och 4,8 miljoner kronor för två tågpar. Ur
marknadssynpunkt är mycket tidiga avresor och sena ankomster inte
attraktiva och har en mycket liten nyttjandegrad, vilket innebär en låg
självfinansieringsgrad. Under 2013–2014 körde Kalmar länstrafik ett tåg
med ankom till Kalmar Central från Kastrup 00.50. Detta tåg hade en
snittbeläggning på 5 resenärer, och endast enstaka dagar var fler än 10
resenärer kvar på tåget efter avgången från Växjö.
Planeringsmässigt är det möjligt att förlänga avgångarna, med en första
avgång från Kalmar 04.05 och de ytterligare ankomster 23.55 och 00.55.
Utökning av ankomster till Kalmar på kvällen innebär att ytterligare ett tåg
antingen behöver köras till Växjö på kvällen eller kopplas till det första
avgående tåget. Här är ett problem att det idag inte finns möjlighet till
uppställning av ett sådant multipelkopplat tåg på Kalmar Central.
Öresundstågstrafiken med koppling mot Kastrup pågår från 05.00 till 24.00.
Ytterligare en svårighet med tidiga och sena avgångar är att tidsspannet
00.00-05.00 används av Trafikverket för underhållsåtgärder på banan. Det
sena tåg som kördes av Kalmar länstrafik 2013–2014 hade en regularitet på
68–70 procent, vilket innebär drygt 30 procent av tågen ställdes in. Den
främsta anledningen till det var banarbeten på linjen.

Comfact Signature Referensnummer:
1093764
46

Datum

Region Kalmar län

2021-04-28

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen besvaras.
--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 22
april 2021. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besvara motionen
med redovisat yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 mars 2021
2. Motion - Förbättra möjligheterna att ta sig till och från Kastrup, Tomas
Trossing (SD), Martin Kirchberg (SD)
3. Ojusterat protokollsutdrag från sammanträde med
kollektivtrafiknämnden den 22 april 2021
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§ 101

Ärendenummer RS 2020/1241

Svar på motion om att inkludera bemötande i
patientnämndens utvärdering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att inkludera bemötande i
patientnämndens utvärdering med redovisat yttrande.
Bakgrund
Carl Dahlin (M) och Åsa Ottosson (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige med förslag om att Region Kalmar län ska möjliggöra
utvärdering inom området ”bemötande av personal” i den blankett som
lämnas in till patientnämnden.
Yttrande

Patientnämndens befintliga blankett ”Anmälan om problem i vården” utgår
från nationella riktlinjer och består av fyra fält:
1. Kontaktuppgifter
2. Vad har hänt?
3. Vilka frågeställningar vill du ha svar på?
4. Har du förslag på åtgärd utifrån ovan beskrivning?
Alla synpunkter och klagomål som inkommer till patientnämnden registreras
och kategoriseras enligt en nationell standard (Patientnämndernas nationella
handbok). Detta görs för att säkerställa att alla nämnder arbetar på likartat
sätt utifrån lagstiftningen (Lag 2017:372 om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården), samt att möjliggöra nationell analys på aggregerad nivå.
Vårdförvaltningarna i Region Kalmar län använder samma kategorier i sin
riktlinje, Riktlinje för klagomålshantering, som bland annat beskriver hur de
ska registrera och kategorisera klagomål.
Det är alltid patientens berättelse som är grunden i de synpunkter och
klagomål som tas emot, och kategoriseringen är ett verktyg för uppföljning
och analys. Bland kategorierna finns Kommunikation som en
huvudrubrik/huvudproblem, och Bemötande är ett av flera delproblemen
under Kommunikation. Det är alltså redan möjligt att kategorisera ett ärende
som handlar om till exempel dåligt bemötande på delproblemet Bemötande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar
motionen med redovisat yttrande och med hänvisning till att
patientnämndens utvärdering följer en nationell standard och att möjligheten
att kategorisera synpunkter och klagomål utifrån bemötande redan finns.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021
2. Motion – Inkludera bemötande i patientnämndens utvärdering
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§ 102

Ärendenummer RS 2021/223

Valkretsindelning och antal fasta mandat
mandatperioden valet 2022
Beslut
Beslut angående valkretsindelning och antal fasta mandat mandatperioden
valet 2022 tas på sammanträde med regionstyrelsen den 12 maj 2021.
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§ 103

Ärendenummer RS 2019/406

Riktlinje för attest
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Riktlinje för attest, att gälla från och med den 1
januari 2020 tills vidare.
Bakgrund
Den nuvarande Riktlinjen för attest fastställdes av regionfullmäktige § 198
den 19–20 november 2019. Enligt riktlinjen ska den följas upp och revideras
årligen. Årets översyn av riktlinjen visar inte på några behov av justeringar.
För att förenkla hanteringen föreslås dock att riktlinjen för attest ska gälla
tills vidare till skillnad mot att den som tidigare fastställts årligen. Det
innebär att den endast läggs fram till regionfullmäktige om förslag till
justeringar framkommer vid den årliga översynen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021
2. Riktlinje för attest Region Kalmar län reviderad 2021-XX-XX
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§ 104

Ärendenummer RS 2021/348

Kunskapsunderlag för Regionplan – tematiska tillägg
2021
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade i samband med Regionplan 2019–2021 att ett
förstärkt kunskapsunderlag ska tas fram för att utgöra underlag till
kommande regionplansprocesser. Kunskapsunderlaget ska utgå från de
regionala utvecklingsstrategins prioriterade utvecklingsområdena:
Delaktighet, hälsa och välbefinnande; God miljö för barn och unga; Hållbar
samhällsplanering samt Stärkt konkurrenskraft.
Det första kunskapsunderlaget togs fram våren 2019 och redovisades för
regionfullmäktige § 85 den 4 juni 2019. Kunskapsunderlaget ska revideras
vart fjärde år och tematiska tillägg görs årligen efter behov. I den bifogade
rapporten redovisas 2021 års tematiska tillägg, som består av sju delar:
1. Coronapandemin – regional utveckling och omställning
2. Grupper med svag ställning på arbetsmarknaden
3. Egenföretagande – möjlighet eller nödvändighet?
4. Geo-mapping och den epidemiologiska geografin
5. Beräkning av ekonomiska effekter av hälsofrämjande insatser
6. BRP+ Ett nytt sätt att mäta regional utveckling
7. EU:s fonder och omställningsbidrag
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse datera den 7 april 2021
2. Kunskapsunderlaget tematiska tillägg 2021
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§ 105
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmäls till regionstyrelsen:


Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för
byggnader, RS 2020/1290



Yttrande över terminologiremiss om begrepp inom
läkemedelsområdet, RS 2021/24



Remiss - Projekt rörande implementering av förändrade
beredskapszoner, Länsstyrelsen i Hallands län, RS 2021/254



Remiss - Underrättelse om granskning, del av Kvarnholmen 2:6
(Mobilitetshuset), Kalmar kommun, RS 2021/271



Remiss - Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XXXX)
om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
medicintekniska produkter, RS 2021/232
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§ 106
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden lämnas till regionstyrelsen för kännedom:


Svar på remiss - Förordning om statsbidrag för verksamhet i
regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid
regionala cancercentrum, RS 2020/1224



Regionsamverkan Sydsverige 2021, RS 2021/59



Remiss - Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård, RS 2021/75



Protokoll Regionala utvecklingsnämnden RUN och
Folkhögskolestyrelsen 2021, RS 2021/161



Portföljrapporter 2021, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB,
KLP, RS 2021/39



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-02-22



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-03-01



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-03-08



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-03-15



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-03-22



Protokoll Krisledningsnämnden 2021-03-29



Protokoll Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-04-12



Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening åren 20212024, RS 2020/1036



Årsredovisning 2020 Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling, Skandionkliniken, RS 2021/323



Ombud inför stämma Kommuninvest 2021, RS 2021/303



Revisionsplan för Regionrevisorernas granskning av verksamheten
under år 2021, RS 2021/363
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Översiktlig basgranskning Regionstyrelsen, Regionrevisorerna, RS
2021/373



Ordförandebeslut – Aktivering av krislägesavtal för Region Kalmar
län, RS 2020/679



Beslut gällande Begäran om aktivering av krislägesavtal - Region
Kalmar län, RS 2020/679



Smittskyddsläkarens regionala rekommendationer 26 april - 16 maj
2021, RS 2021/9



Länsstyrelses remissvar - Trafikverkets utpekande av riksintressen
för kommunikation, RS 2021/182



Ekonomiska uppföljningar, månads- och delårsrapporter för Region
Kalmar län 2021, RS 2021/289



Skrivelse angående Bromma flygplats, ställd av Malin Sjölander (M)
och Jimmy Loord (KD), RS 2021/429
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