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§ 124  Ärendenummer   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.  
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§ 125    

Flyglinje till Frankfurt 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ronny Lindberg, vd Kalmar Öland Airport, redogör för regionstyrelsens 
arbetsutskott om den planerade återstarten av flygtrafik till Stockholm och 
chartertrafiken.  
Redogörelse sker också för hur flyglinjen till Frankfurt etablerades och vilka 
villkor och förutsättningar som parterna, Kalmar Öland Airport och Air 
Dolomit, kommit överens om. Målet är att uppstarten ska ske 19 september 
2021 och sedan att turer ska avgå fem dagar per vecka. Parterna följer 
noggrant utveckling kring coronapandemin och de riktlinjer och 
rekommendationer som gäller för resor som eventuellt kan komma att 
påverka uppstarten av flyglinjen.  
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§ 126  Ärendenummer RS 2020/732 

Lägesrapport ny rehabiliteringsbassäng Kalmar 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionfastigheter har tillsammans med Kalmar kommun genomfört en 
upphandling i konkurrenspräglad dialog gällande byggkoncession och 
nyttjanderätt för en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun med 
placering stadsdelen Snurrom. Bad- och friskvårdsanläggningen ska 
uppföras och drivas av företaget Kunskapsporten, nedan upplåtaren. Kalmar 
kommun kommer att teckna ett byggkoncessionsavtal med upplåtaren medan 
Region Kalmar län kommer att teckna ett nyttjanderättsavtal avseende 
rehabbassäng med tillhörande utrymmen och funktioner. Årsavgiften för 
Region Kalmar län kommer att uppgå till 4,9 mkr/år och avtalstiden är 35 år. 
Årsavgiften kommer att indexuppräknas fram till avtalsstart och under hela 
avtalstiden, angivna belopp är i 2021 års värde. I årsavgiften ingår samtliga 
kostnader såsom energi, drift, underhåll, skötsel och städning. Region 
Kalmar län kommer att bemanna rehabbassängen med egen personal. 
De utrymmen Region Kalmar län kommer att nyttja i anläggningen 
innehåller en rehabbassäng på 7x14 meter, gruppomklädningsrum, enskilda 
omklädningsrum för funktionshindrade, förrådsutrymmen, toaletter och 
personalutrymmen samt anläggningens gemensamma kommunikationsstråk 
såsom entréer, korridorer och trapphus.  
Region Kalmar län nyttjanderättsavtal har en initial omfattning om ca 3200 
timmar/år. Det finns möjlighet att minska eller öka tidsomfattningen med +/- 
15 procent jämfört med grundomfattningen på 3200 timmar, timtaxa i 2021 
års värde är 1531 kr. Övriga disponibla tider ska rehabbassängen och 
tillhörande utrymmen vara tillgänglig för allmänheten via ordinarie system 
hos upplåtaren. 
I regionens omfattning av förhyrda timmar ingår även tider för 
patientföreningar. Patientföreningarna ska erlägga en skälig och 
marknadsmässig timtaxa direkt till upplåtaren och den intäkten ska sedan 
avräknas på regionens årskostnad.  
Drifttagande av anläggningen är preliminärt beräknat till januari 2025. 
Engångskostnader för utrustning, fiberinstallation och viss övrig IT-
utrustning tillkommer, de uppskattas till cirka 1 200 000 kr. Region Kalmar 
län kommer inte att utsmycka lokalerna med någon konst eftersom upplägget 
är ett partiellt nyttjanderättsavtal. 
Kostnaderna för avtalet inarbetas i Regionplanen 2025-2027. 
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Förutsättningar för projektets genomförande är: 

 att Kalmar kommun tar erforderligt beslut i kommunfullmäktige 
(21/6)  

 att nyttjanderättsavtal tecknas 
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§ 127  Ärendenummer RS 2021/8 

Lägesbild vaccination 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten vecka 20 är det nu 52,4 procent 
av befolkningen i Kalmar län (över 18 år) som har fått första dosen av vaccin 
mot covid-19. Nedbrutet per kommun i länet är det i Borgholms kommun 
som flest vaccinerade finns, 63,3 procent (dos 1), detta eftersom Borgholms 
kommun har flest äldre invånare.  
Vidare presenterar Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, siffror 
gällande vaccinerade doser av bosatta i Kalmar län samt andel vaccinerade 
och bokningar per åldersgrupp. Vaccinationsviljan i länet är hög bland de 
grupper som hittills kunnat boka sig för vaccinering.  
Vaccineringen i länet fortlöper på ett bra sätt och Region Kalmar län har en 
bra organisation och arbetar utifrån de olika stegen men takt och tempo är 
avhängigt tillgång till vaccin. 
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§ 128  Ärendenummer RS 2021/9 

Lägesrapport covid-19 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regiondirektör Ingeborg Eriksson inleder med att informera att det nu sker 
en tydlig och snabb nedgång av antalet bekräftade fall i Kalmar län. I nuläget 
är det 14 personer inlagda för covid-19vård, varav fyra personer på IVA. 
Detta gör att planering för nedtrappning och anpassning av covidvård på 
länets sjukhus pågår.  
Den 2 juni beslutade förhandlingsdelegationen på Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse att inaktivera krislägesavtalet 
för den personal som anvisats att arbeta enligt avtalet inom sjukhusvården 
vid Region Kalmar län för att hantera direkta och indirekta konsekvenser av 
covid-19.   
Den 30 maj upphörde de flesta regionala rekommendationerna i Kalmar län. 
Den enda rekommendationen som kvarstår är den om användning av 
munskydd vid konstaterad smitta på arbetsplatser.  
Slutligen sker redogörelse för den information om covid-19 som Region 
Kalmar län sprider under sommaren. Det sker genom bland annat ett 
hushållsutskick med information om provtagning och vaccinationer men 
också genom information i media och till länets besöksnäring.   
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§ 129  Ärendenummer RS 2021/226 

Yttrande över Boverkets rapport Utveckling av regler 
om klimatdeklaration av byggnader 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrandet som sitt svar på 
Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. 
Yttrandet överlämnas till Finansdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att yttra sig över Boverkets rapport 
om utveckling av regler och klimatdeklaration av byggnader.  
Boverkets förslag till utveckling av klimatdeklarationer får stor påverkan för 
hur Region Kalmar län kommer att kunna göra systemval för byggnationer. 
En sjukhusbyggnad skall uppfylla särskilda krav på robusthet, inkluderande 
säkerhet mot yttre åverkan, brand, strålsäkerhet samt bärighet för tyngre 
installationer av medicinteknisk utrustning. Detta medför att 
sjukhusbyggnader uppförs med byggnadsmaterial med större klimatpåverkan 
än vad andra enklare byggnader kräver. Med anledning av detta kan det vara 
motiverat att sjukhusbyggnader ska ha anpassade gränsvärden. 
Förslaget från Boverket innebär sanktionsavgifter om gränsvärden 
överskrids för en byggnad. Region Kalmar län vill påtala svårigheten att 
bygga tunga vårdbyggnader i enlighet med gällande krav och samtidigt 
uppfylla gränsvärdena.  
Region Kalmar län stödjer och styr verksamheten mot att verka för de 
globala hållbarhetsmålen antagna av FN. 
Region Kalmar län ställer sig i grunden positiv till åtgärder och styrmedel 
som verkar för att minska mängden växthusgaser till luften. Byggsektorn står 
för en väsentlig del av den totala belastningen växthusgaser i Sverige och 
åtgärder behöver vidtas. 
Genom eget fastighetsbestånd är Region Kalmar län en betydande aktör 
inom byggsektorn regionalt i Kalmar län. Investeringar i vårdlokaler och 
sjukhusbyggnader uppgår årligen till mångmiljonbelopp. 

Sammanfattning av yttrande 
Boverkets förslag på tidplan för införande av gränsvärden för 
klimatpåverkan är rimlig och de utvärderingar som ska föregå skärpningar är 
en förutsättning för implementeringen.  
Det är av stor vikt att nationella riktlinjer med beräkningsdata utvecklas för 
att få jämförbara beräkningar. Förslaget om att införa riktvärden för 

8Comfact Signature Referensnummer: 1123561



Region Kalmar län 
Datum 
2021-06-02 

 
 

klimatpåverkan i byggnadens driftskede ställer krav på nationella likvärdiga 
indata för elkraft.  
Rapporten saknar redogörelse av konsekvenser för regioner och andra 
aktörer som bygger lokaler med särskilt höga krav. Byggnader bör delas in i 
kategorier där sjukhusbyggnader, kan tillåtas högre gränsvärden för 
klimatpåverkan än andra typer av lokalbyggnader.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 
2. Yttrande över Boverkets rapport Utveckling av regler om 

klimatdeklaration för byggnader  
3. Sammanfattning - Boverkets rapport Utveckling av regler om 

klimatdeklaration för byggnader 
 
Protokollsutdrag till: Regeringskansliet, Finansdepartementet, Regionservice 
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§ 130  Ärendenummer RS 2021/258 

Yttrande över betänkandet Struktur för ökad 
motståndskraft 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrandet som sitt svar över 
betänkandet SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft. 
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Struktur 
för ökad motståndskraft.  
Utredningen ska analysera och föreslå en struktur för ansvar, ledning och 
samordning inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå. 

Sammanfattning yttrande 
Region Kalmar län tillstyrker utredningens förslag att tio beredskapssektorer 
inrättas. Det är viktigt att de myndigheter med sektorsansvar får 
förutsättningar att leda utvecklingen av beredskapsarbetet tillsammans med 
kommuner och regioner.  
De geografiska civilområdena måste stämma överens med militärregionerna, 
det kommer markant att underlätta planeringen av totalförsvaret på regional 
nivå. Införandet av civilområden måste dock ske med beaktande a 
”närhetsprincipen”. Införandet av civilområden får inte bli ett första steg av 
koncentration av statlig verksamhet till färre platser i länen. 
Region Kalmar län avvisar utredningens förslag att civilområdeschefen 
under höjd beredskap efter hörande av Socialstyrelsen får besluta om 
nyttjande av vårdplatser, förflyttning av personal, patienter m.m. Detta är ett 
långtgående förslag som i praktiken innebär att regionstyrelsen inte längre 
skulle ha mandat att leda sin verksamhet under höjd beredskap. Att 
civilområdeschefen ska konsultera Socialstyrelsen när ledningen av 
regionernas verksamhet övertas – men man behöver inte höra regionerna, 
som rimligen har bäst kunskap om sin verksamhet, är anmärkningsvärt.  
Det är orimligt att regioner ska rapportera till Socialstyrelsen, länsstyrelsen 
och civilområdeschefen. Det bör räcka om regionen utöver Socialstyrelsen 
rapporterar till länsstyrelsen som i sin tur rapporterar till civilområdeschefen. 
Utredningen föreslår ett antal nya uppgifter för kommuner och regioner som 
inte är finansierade. Utbildning och övning ska nu även avse höjd beredskap, 
uppbyggnad av ledningssystem måste ske samt nya krav på 
säkerhetsskyddsavtal medför omfattande administrativa kostnader. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2021 
2. Yttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft 
3. Sammanfattning av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft 
 
Protokollsutdrag till: Justitiedepartementet, Regionstab hållbarhet och 
säkerhet 

11Comfact Signature Referensnummer: 1123561



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-06-02 

 
 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 131  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 uppdragslistan till protokollet. 

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 25 maj 2021) redovisas uppdrag från 
regionplanerna 2019-2021, 2020-2022 och 2021-2023. 
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:  

 Utredningsuppdrag 21/10 Redovisa en långsiktig plan för att 
införandet av PET/CT 

Uppdraget är flyttat från den 15 juni 2021 till den 26 oktober 2021. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021 
2. Uppdragslista daterad den 25 maj 2021 
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§ 132  Ärendenummer RS 2020/1275 

Utredningsuppdrag 21/11 - Utreda behov av insatser 
som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 21/11 – Utreda 
behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer. 
Regiondirektören får i uppdrag att arbeta vidare med de rekommendationer 
som framgår i slutredovisningen.  
Återrapportering till regionstyrelsen ska göras i december 2022.  

Bakgrund 
I regionplanen 2020-2022 finns ett uppdrag att utreda behov av insatser som 
kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer. Underlag för rapporten 
bygger på intervjuer och dialoger med förvaltningsledningarna, enskilda 
chefer och medarbetare, fackliga företrädare och slutligen regionens 
sjukvårdsledning. Erfarenheter har samlats från samverkan inom sydöstra 
sjukvårdsregionen och från andra regioner. 
En förutsättning för att klara god kompetensförsörjning är att psykologerna 
väljer att stanna i regionens verksamhet. För att stärka attraktionskraften 
föreslås regionen ta fram karriärutvecklingsmodeller för psykologer för att 
tydliggöra utvecklingsvägar inom hela professionsområdet och i 
utvecklingsarbete inom Region Kalmar län.  
Region Kalmar län rekryterar en stor grupp psykologer som gör sin 
avslutande praktiktjänstgöring i regionen, så kallade PTP-psykologer. I 
dagsläget ingår ett 20-tal i PTP-programmet och får där utbildning, nätverk 
och en god inblick i psykologens arbetsfält inom Region Kalmar län. När 
PTP-psykologerna fått sin legitimation har regionen inte lyckats behålla dem 
i vår verksamhet så som varit önskvärt. För att ytterligare förstärka PTP-
programmet föreslås att förvaltningarna samordnar rekryteringen av PTP-
psykologer. Vidare föreslås ett introduktionsprogram som stöd för nya 
legitimerade psykologer. Satsningen på introduktionsprogram för nya 
psykologer föreslås starta 2022 och resurser för detta avsätts i regionplanen 
2022-2024.  
Av slutredovisningen framgår följande rekommendationer för det fortsatta 
arbetet:  

- Ta fram en karriärutvecklingsmodell för psykologer som tydliggör 
utvecklingsvägar inom professionsområdet och som ledare i Region 
Kalmar län. 
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- En fortsatt nära dialog med psykologutbildningen och en plan för 
studerande på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som leder vidare 
till PTP-tjänstgöring. En ambition att successivt utöka antalet VFU-
platser.  

- Förvaltningarna samordnar rekrytering av PTP-psykologer för att 
tydliggöra regionens ambition och för att förstärka kontinuiteten i 
PTP-programmet. 

- Införa ett introduktionsprogram på ett år för nya legitimerade 
psykologer i syfte att behålla fler PTP-psykologer inom regionen och 
vara attraktiva för nya sökande.  

- Säkerställa att det finns utbildade handledare för såväl VFU som 
PTP-psykologer och nya legitimerade psykologer inom 
introduktionsprogrammet. 

- Formera nätverk så att alla psykologer finns i ett tydligt sammanhang 
med kollegialt utbyte. Tydliggöra psykologens roll i samverkan med 
andra professioner på respektive arbetsplats. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021 
2. Slutredovisning av utredningsuppdrag 21/11 – Utreda behov av insatser 

som kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer. 
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§ 133  Ärendenummer RS 2021/288 

Yttrande över revidering av Kalmar läns 
åtgärdsprogram för miljömålen 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på remiss om 
revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen.  
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på 
revideringen av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen. Det nuvarande 
åtgärdsprogrammet gäller 2015-2020 och programperioden för det 
reviderade åtgärdsprogrammet kommer att vara 2022-2027.  
Åtgärderna i programmet ska ses som komplement till det miljöarbete som 
redan pågår eller planeras i länets offentliga verksamhet, i vårt näringsliv och 
bland ideella organisationer.  
Förslaget till åtgärdsprogram beskriver hur det fortfarande är långt kvar för 
att nå de flesta av målen. Utvecklingen, för flera av miljömålen, går åt fel 
håll. Under de närmaste tio åren måste alla öka takten i arbetet för att nå 
miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande 
samhällsomställning som vi behöver göra. Länsstyrelsen konstaterar att 
programmets åtgärder ensamma inte kommer att räcka för att vi ska nå 
miljökvalitetsmålen i tid. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län instämmer i föreslagna prioriterade områden, men menar 
att också vattenfrågor (kvalitet och kvantitet) bör ha högsta prioritet.   
Ett tydligare resonemang kring urval av åtgärder samt prioriteringar skulle 
vara önskvärt. Åtgärdsprogrammet skulle vinna på att, för de olika 
åtgärderna, ange tankar om möjlig finansiering eller delfinansiering.   
Den ekologiska dimensionen ska självklart utgöra tyngdpunkten i länets 
regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Det är av vikt att förhålla sig till 
sambanden mellan de tre hållbarhetsdimensionerna.  
Region Kalmar län ser sig som huvudaktör för åtgärderna 3 och 17 och som 
medaktör i åtgärderna 5, 8, 10, 14, 19, 20, 37, 48, 85, 105, 106 och 126, men 
troligen i fler.  
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Kretsloppstänkande, cirkulära affärsmodeller, industriell symbios och 
bioekonomi är viktiga utgångspunkter för ett hållbart samhällsbyggande. 
Detta borde lyftas fram tydligare bland övergripande åtgärder.   
Dokumentet behöver korrigeras utifrån att det idag inte finns något 
regionförbund och inte heller något landsting. Listan med exempel på 
styrdokument kan kompletteras. Dokumentet skulle också vinna på tydligare 
och mer konsekventa källhänvisningar.   
Yttrandet omfattar också ett tjugotal specifika kommentarer till enskilda 
förslag till åtaganden. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
26 maj 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande som sitt svar på revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för 
miljömålen.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2021 
2. Yttrande över revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen  
3. Remiss - revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen 
4. Ojusterat protokollsutdrag från RUN 26 maj 2021 
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§ 134  Ärendenummer RS 2021/355 

Yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 
län 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Regional 
utvecklingsstrategi för Blekinge län.  
Yttrandet överlämnas till Region Blekinge.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på 
remissversion av regional utvecklingsstrategi för Blekinge län – Växtplats 
Blekinge.  

Sammanfattning 
Texten beskriver på ett bra sätt flera angelägna utmaningsområden där 
förslaget anger intressanta prioriteringar. Det finns goda möjligheter till 
fortsatt omfattande samverkan mellan länen i sydöstra Sverige.  
Strategiförslaget saknar dock ett tydligt tidsperspektiv vilket gör den 
svårtolkad.  
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsförvaltningens sammanträde 
den 26 maj 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat 
yttrande som sitt svar på Regional utvecklingsstrategi för Blekinge län. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2021 
2. Regional strategi för Blekinge län 
3. Ojusterat protokollsutdrag från RUN 26 maj 2021 
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§ 135  Ärendenummer RS 2021/274 

Aktualitetsprövning av Regional utvecklingsstrategi 
Kalmar län (RUS) 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta om 
nedanstående utgångspunkter för aktualitetsprövningen av RUS: 

- Behålla från de nuvarande fyra prioriterade utvecklingsområdena  
- Ange mål under respektive utvecklingsområde 
- Behålla de tre horisontella perspektiven 
- Tydliggöra hållbarhetsperspektivet  

Bakgrund 
Enligt förordningen som styr det regionala utvecklingsuppdraget har 
regionen uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska 
vara en långsiktig och övergripande strategi för länets hållbara utveckling. 
Av förordningen framgår också att en aktualitetsprövning av denna ska ske 
under innevarande mandatperiod. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS 
2030, beslutades våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet, 
genomförandet samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och 
genomförandet kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer. 
I arbetet med aktualitetsprövningen ska de indikatorer som att satta att följa 
utvecklingen av de fyra prioriterade utvecklingsområdena följas upp. 
Analysen ska ses över samt att en särskild analys ska göras för att följa upp 
effekterna av pandemin, vilka eventuella nya utmaningar och möjligheter 
som följer i spåret av denna. En följd av pandemin är behovet av en ökad 
tydlighet av ett hållbarhetsperspektiv i utvecklingsarbetet. 
Målbilden för nuvarande RUS är ”Klimat att växa i”. Fyra 
utvecklingsområden har prioriterats som ska bidra till måluppfyllelsen 

- Delaktighet, hälsa och välbefinnande 
- Barn och unga 
- Hållbar samhällsplanering 
- Ökad konkurrenskraft 

Till detta anges tre horisontella perspektiv som bedömts har stor betydelse 
för länets utveckling och som löper genom samtliga fyra områden; digital 
omvandling, kompetensförsörjning samt internationalisering. 
Ramen för strategin är Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.  
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I arbetet med att aktualitetsprövningen finns ett behov av att öka tydligheten 
av prioriteringarna för att underlätta uppföljningen. Detta kan göras genom 
att formulera mål under respektive utvecklingsområde. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsförvaltningens sammanträde 
den 26 maj 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att besluta om 
nämnda utgångspunkter för aktualitetsprövning av RUS. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2021 
2. Ojusterat protokollsutdrag från RUN 26 maj 2021 
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§ 136  Ärendenummer RS 2021/473 

Yttrande över promemorian Genomförande av 
ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemoria om 
genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av 
bilar och vissa kollektivtrafiktjänster (regeringens dnr I2021/00867). 
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet. 

Bakgrund 
I promemorian lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att 
genomföra EUs direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon (Clean Vehicle Directive). Direktivet innebär att 
medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling 
av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en 
minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål. Det innebär i princip 
att offentliga aktörers fordonsflottor och upphandlingar i framtiden ska 
innefatta minst 32,5% elbussar i kollektivtrafikens stadsbussar och minst 
38,5% elbilar bland s.k. lätta fordon (<5 ton). Specialfordon som t.ex. 
ambulanser och rullstolsbärande fordon omfattas inte av det nya regelverket. 
I promemorian lämnas förslag på ändringar i lagen (2011:846) om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, i lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik och i förordningen (2020:486) om miljö- och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar. Det lämnas också förslag till en 
ny förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom 
transportområdet. Förslagen innebär bland annat att gasbilar inte längre 
skulle klassas som miljöbilar.  

Sammanfattning av yttrandet 
Yttrande berör endast förslaget till ändringar i landets miljöbilsdefinition.  
Region Kalmar län välkomnar att offentlig sektor går före i omställningen 
till mer klimatriktiga vägtransporter och har för egen del idag 100% 
fossilbränslefria vägtransporter i kollektivtrafiken.  
Sverige har under lång tid utvecklat biogassystemet och skapat en bred och 
god förståelse för alla dess samhällsnyttor. Det är en fungerande teknik för 
såväl korta som långa avstånd. Samhället har också investerat stora summor i 
produktionsanläggningar och tankställen. Region Kalmar län ser därför med 
stor oro på regeringens remitterade förslag att begreppet miljöbil inte längre 
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ska omfatta bilar som drivs med biogas. Biogas presterar i topp för att nå 
nationella mål inom klimat, miljö och samhälle. Således vore det både 
motsägelsefullt och missvisande att exkludera biogasdrivna fordon från 
miljöbilsdefinitionen. Även om intresse för biogas ökar i sektorer som sjöfart 
och industri är avsättningen till övervägande del beroende av 
transportsektorn inom en överskådlig framtid. 
--- 
Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 
26 maj och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 27 maj. Respektive 
nämnd har föreslagit regionstyrelsen att antal redovisat yttrande som sitt svar 
över promemorian om genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav 
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2021 
2. Yttrande över Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om 

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 
3. Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid 

upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 
4. Ojusterat protokollsutdrag från RUN 26 maj 2021 
5. Ojusterat protokollsutdrag från KTN 27 maj 2021 
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§ 137  Ärendenummer RS 2021/298 

Reglemente för läkemedelskommittén 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen fastställer Reglemente för läkemedelskommittén. 
Reglementet gäller från och med den 15 juni 2021 och tills vidare. 

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. 
Läkemedelskommittén inrättades 1996 som en följd av lagen (1996:1157) 
om läkemedelskommittéer. I samband med bildandet fastställde 
landstingsstyrelsen det reglemente för kommittén som därefter gällt. 
En översyn av reglementet har gjorts, och resulterat i ett förslag till nytt 
reglemente som föreligger för beslut. I översynen har ingått att harmonisera 
reglementet med läkemedelskommitténs arbetssätt samt att förenkla 
formerna för kommitténs arbete. 
De största förändringarna är: 

 Kommitténs uppdrag justeras för en tydligare koppling till nuvarande 
arbetssätt och behov. 

 Kommittén flyttas organisatoriskt till regionstaben från att tidigare ha 
legat under regionstyrelsen. 

 Som en följd av detta flyttas även beslut om att utse ordförande till 
regiondirektören. Ordförandeuppdragets giltighet ändras till att vara 
tills vidare. 

 Ledamöternas avsättning av tid för kommitténs arbete förtydligas. 

 Läkemedelskommittén behöver fortsättningsvis inte lämna förslag till 
verksamhetsplan och budget till regionstyrelsen, eftersom 
verksamheten och kostnaderna som avsågs inte längre hanteras av 
kommittén. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2021 
2. Förslag till Reglemente för läkemedelskommittén 
3. Reglemente för läkemedelskommittén, fastställt 1996 
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§ 138  Ärendenummer RS 2021/16 

Svar på granskning av följsamhet till revisionens 
tidigare granskningar i Region Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen antar redovisat svar över revisorernas granskningsrapport av 
följsamheten till revisionens tidigare granskningar. 

Bakgrund 
Region Kalmar läns revisorer har låtit göra en uppföljande granskning av 
genomförda fördjupade granskningar under 2013–2018.  
Revisorerna lämnar tre rekommendationer, som främst är kopplade till hur 
regionstyrelsens svar på granskningarna är utformade. I bilaga redovisas svar 
på revisorernas rekommendationer. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021 
2. Svar på revisorernas granskning av följsamhet till revisionens tidigare 

granskningar 
3. Missiv från revisorerna, daterat den 17 december 2021 
4. Granskningsrapport - Granskning av följsamhet till revisionens tidigare 

granskningar (EY, november 2020) 
5. Bilaga 1–5 till granskningsrapporten 
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§ 139  Ärendenummer RS 2021/317 

Yttrande över betänkandet När behovet får styra – ett 
tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet När 
behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 
2021:8). 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har getts möjlighet att senast den 1 september 2021 yttra 
sig över betänkandet När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer 
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8).  

Sammanfattning av promemorian 
I remissen lämnas förslag till hur tandvårdssystemet kan utvecklas för att bli 
mer resurseffektivt och jämlikt. De förändringar som föreslås ska gynna en 
regelbunden och förebyggande tandvård och syfta till att minska skillnaderna 
i tandhälsa i befolkningen (dir. 2018:16). Förslag har också lämnats till en ny 
reglering av tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser 
samt förslag till alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt 
högkostnadsskydd.  

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län ser i huvudsak positivt på utredningens intention och på 
huvuddelen av de förslag som presenteras i utredningen. Av yttrandet 
framgår Region Kalmar läns synpunkter.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021 
2. Yttrande över betänkandet  När behovet får styra - ett tandvårdssystem 

för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) 
3. Sammanfattning av betänkandet När behovet får styra - ett 

tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) 
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§ 140    

Delårsrapport april 

Beslut 
Ärendet behandlas på sammanträdet med regionstyrelsen den 15 juni 2021.  
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§ 141  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 
Ärendet behandlas på sammanträdet med regionstyrelsen den 15 juni 2021. 
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§ 142  Ärendenummer RS 2021/465 

Anmälan av granskning från Regionrevisorerna – 
Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av årsredovisningen 2020 

i Region Kalmar län. 
2. Regionstyrelsen överlämnar ärendet till regiondirektören för svar och 

återrapportering till regionstyrelsen senast den 15 september 2021. 

Bakgrund 
Regionens revisorer har låtit granska årsredovisningen 2020 i Region 
Kalmar län.  
Revisorerna vill få svar med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits, 
respektive planeras, för att tillvarata de rekommendationer som redovisas i 
rapporten. Svaret ska lämnas senast den 15 september 2021. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 maj 2021 
2. Missivbrev - Granskning av årsredovisning 2020 i Region Kalmar län 
3. Granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2020 i Region 

Kalmar län 
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§ 143  Ärendenummer RS 2021/480 

Medlemsdialog och uppsiktsplikt av kommunalförbund 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
1. Regionstyrelsen uppdrar år regiondirektören att införa modellen för 

regionernas gemensamma kommunalförbund avseende styrningsfrågor, 
tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt medlemsdialog. 

2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteperson som 
kontaktperson till respektive kommunalförbund.  

Bakgrund 
Kommunalförbund är en form för regioner och kommuner att samverka 
kring gemensamma ansvarsområden. Ett kommunalförbund är en egen 
juridisk person. Varje medlem har uppsiktsplikt över kommunalförbundet, 
ansvaret för detta ligger enligt 6 kap 1 § kommunlagen på regionstyrelsen. 
Den formella styrningen av ett kommunalförbund sker genom 
förbundsordningen, som antas av varje medlems fullmäktige. För ett aktivt 
ägarskap behövs dock även informell styrning genom samråd och dialog. 
Dialogen möjliggör bland annat tydliggörande och utveckling av 
medlemmarnas förväntningar på kommunalförbundet, och ger förbundet stöd 
och förankring hos medlemmarna. 
För att medlemsdialogen och uppsiktsplikten ska vara effektiv och leda till 
gemensamt eftersträvat resultat behöver den hanteras på ett strukturerat och 
likartat sätt. Regiondirektörsnätverket har tillsammans med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram ett förslag till modell för att 
stärka arbetet i regionernas gemensamma kommunalförbund avseende 
styrningsfrågor, tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt 
medlemsdialog. 
Modellen redovisas i bilagorna och innebär följande: 

 Kommunalförbunden ska erbjuda utbildning/introduktion till nya 
styrelseledamöter, vid behov i samverkan med SKR och regionerna. 

 Samtliga medlemsregioner ska utse en tjänsteperson som 
kontaktperson till respektive kommunalförbund. Medlemsregionen 
ska vid behov även ge tjänstepersonstöd i styrningsfrågor till politiskt 
förtroendevalda i kommunalförbund. 

 En beredningsgrupp per kommunalförbund skapas för att hantera 
frågor som rör relationen mellan medlemsregionerna och förbunden, 
exempelvis ekonomi och långsiktig planering. Beredningsgruppen 
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kan bestå av en eller flera utsedda tjänstepersoner från varje medlem. 
Formerna för gruppens sammansättning utvecklas i bilaga 1. 

 Medlemsdialogen stärks genom att respektive kommunalförbund 
inbjuds till en årlig medlemsdialog med berörda regioner. Vid 
dialogen behandlas medlemsregionernas förväntningar, strategiska 
utmaningar på kort och lång sikt samt planeringsförutsättningar. 

 Medlemsregionerna gör en samlad djupare uppföljning av varje 
kommunalförbund vart fjärde år beträffande verksamhetens 
inriktning, omfattning och kvalitet som ett led i respektive 
regionstyrelses uppsiktsplikt. 

Regionrådsberedningen föreslog i skrivelse den 9 april 2021 att 
regionstyrelsen att besluta följande: 

1. Regionstyrelsen uppdrar år regiondirektören att införa modellen för 
regionernas gemensamma kommunalförbund avseende 
styrningsfrågor, tjänstepersonstöd till förtroendevalda samt stärkt 
medlemsdialog. 

2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utse en tjänsteperson 
som kontaktperson till respektive kommunalförbund. 
Tjänstepersonen är även ledamot av Kommunalförbund Avancerad 
Strålbehandlings (KAS) styrgrupp. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2021 
2. Presentation - Medlemsdialog och uppsiktsplikt av gemensamma 

kommunalförbund 
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§ 144    

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom: 

 Yttrande över Förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om 
användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, 
RS 2021/297 

 Yttrande över Rutin för snabbare identifiering av ärenden som ska 
rapporteras från Skatteverket till kommunen enligt 5 kap. 10 § 
BegrL, RS 2021/292 

 Yttrande över förslag till Meddelandeblad om fast läkarkontakt m.m., 
RS 2021/366 

 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis godkänt för 
införande, RS 2021/532 

30Comfact Signature Referensnummer: 1123561



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-06-02 

 
 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 145    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom: 

 Ekonomisk rapportering 2020, 2021 för Kalmar Öland Airport AB, 
RS 2020/1299 

 IT-plattform Småland & Öland AB, RS 2021/365 

 Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA 2021, RS 
2020/1189 

 Handlingsplaner 2021–2022 för samordnande- och 
samverkansområdesgrupperna, RS 2021/463 

 Överenskommelse - För samverkan mellan kommunerna i Kalmar 
län och Region Kalmar län gällande Familjecentralernas verksamhet, 
RS 2021/464 

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

 Protokoll Funktionshinderrådet  

 Regionsamverkan Sydsverige 2021, RS 2021/59 

 Skrivelse - Trafikverket ämnar avbryta pågående vägplaner för väg 
136; Algutsrum - Sönnerborg och Sönnerborg – Isgärde, RS 
2021/1085 

 Yttrande över Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om 
nationell högspecialiserad vård, RS 2021/171 

 Yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen över Förslag till 
föreskrifter om ändring i föreskrifter om donation och tillvaratagande 
av vävnader och celler och i Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och 
celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning, RS 2021/324  

 Demokratideklaration, RS 2021/394 
Covid-19, coronavirus, RS 2021/9 
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 Smittskyddsläkarens regionala rekommendationer i Kalmar län från 
den 31 maj 2021 

Personalfrågor och arbetsmiljö 2020, 2021 med anledning av Covid-19, 
coronavirus, RS 2020/679 

 Ordförandebeslut - Begäran om inaktivering av 
krislägesavtal_210531 signed 

 Beslut gällande Begäran om inaktivering av Krislägesavtalet –Region 
Kalmar, Sveriges kommuner och regioner, SKR 
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