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§ 115    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för mötet.
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§ 116  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesrapport covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionstyrelsens arbetsutskott får information av Ingeborg Eriksson, 
regiondirektör, om det aktuella läget kring covid-19 i Kalmar län.  
Smittspridningen i länet är fortsatt på en hög nivå men det sker en tydlig 
minskning av antalet bekräftade all under vecka 19. Medelvärdet av 
bekräftade fall under sju dagar har sjunkit från 150 föregående vecka till 
cirka 100 denna vecka. Det är cirka 6-7 procent av de som provtar sig som är 
positiva. Den 17 maj konstateras att det är hög provtagningskapacitet i länet.  
De regionala rekommendationerna är förlängda till och med den 30 maj då 
smittskyddsläkaren gör en ny bedömning av smittspridningen för att 
eventuellt justera rekommendationerna.  
Redogörelse sker av Folkhälsomyndighetens scenarier för fortsatt spridning 
av covid-19.  
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§ 117  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesrapport vaccination 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, informerar att det i Kalmar län 
nu är 50,5 procent av invånarna fått sin första dos av vaccin mot covid-19. 
Det är Kalmar län och Gävleborgs län som i jämförelse med andra län har 
vaccinerat flest andel invånare.  
Statistik visas på antalet vaccinerade i respektive kommun där flest har 
vaccinerats i Borgholms kommun, 62 procent har fått dos 1 och 23 procent 
har fått båda doserna. Eftersom det i Borgholms kommun bor flest andel 
äldre (80 år och äldre) är detta helt enligt riktlinjer för vaccinering.  
Redogörelse sker också över antalet vaccinerade per vecka, andel 
vaccinerade per åldersgrupp samt gällande bokningar av vaccin per vecka 
och nedbrutet på åldersgrupp. Det konstateras att viljan att ta vaccin är hög 
bland de åldersgrupper som hittills erbjudits vaccinering.   
Krisledningsnämnden får information om det samband man sett i mellan låg 
utbildningsnivå och låg vaccinationsgrad. Vaccinationsgrad förefaller följa 
traditionella socioekonomiska mönster och därför planeras riktade 
informationsinsatser för att nå invånare i dessa områden. 
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§ 118    

Lägesrapport länets sjukhus 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, rapporterar om situationen 
på länets sjukhus. Den senaste tiden har det skett en påtaglig minskning av 
IVA-patienter och antal inneliggande patienter som behöver covidvård. 
Detta gör att förvaltningen nu planerar för en anpassning och stegvis 
nedtrappning av antalet IVA-platser samt antal vårdplatser för covid-19 
beroende på hur situationen och smittspridningen utvecklas. Även i övriga 
regioner i landet ses ett minskat behov av IVA-vård. 
Totalt är det cirka 30 medarbetare som anvisats under krislägesavtalet. 
Medarbetare som först omfattades av krislägesavtalet har avanvisats under 
veckan. Anvisningsiden kommer att löpa ut för fler medarbetare inom de 
närmaste dagarna och behovet av krislägesavtalet ses nu över.  
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§ 119    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsens arbetsutskott för kännedom: 
Skrivelser till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående Bromma 
Flygplats, RS 2021/450 

 7 läns skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående 
Bromma flygplats och tillgängligheten till tillväxtmotorn Stockholm 
- en nationell angelägenhet 

Covid-19, Coronavirus 2021, RS 2021/9 

 Smittskyddsläkarens regionala rekommendationer förlängs till och 
med 30 maj 2021 

Information från myndigheter 2021 med anledning av Covid-19, 
coronavirus, RS 2021/14 

 Delrapport - Scenarier för fortsatt spridning, Folkhälsomyndigheten 
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