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§ 146
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för mötet.
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§ 147

Ärendenummer RS 2021/9

Lägesrapport covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Just nu vårdas sex personer för covid-19 på Länssjukhuset i Kalmar. En av
dessa patienter kommer från en annan region och vårdas på IVA. Att antalet
inlagda patienter är få visar på att smittspridningen i länet och antalet
bekräftade fall har minskat. Det minskade behovet av covidvård gör att
sjukhusen arbetar med att anpassa verksamheten för rådande situation.
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, informerar arbetsutskottet om att behovet
av provtagning minskar eftersom smittspridningen minskar i länet minskar.
Just nu ses provtagningskapaciteten över och arbete pågår med att anpassa
kapaciteten efter nuvarande efterfrågan.
De regionala rekommendationerna i Kalmar län upphörde den 30 maj. Den
enda regionala rekommendationen som kvarstår är användning av munskydd
vid konstaterad smitta på arbetsplatser.
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat en plan för att
successivt öppna upp och ta bort rekommendationer i samhället. Det
kommer att ske stegvis med lättade restriktion den 1 juni, 15 juni, 1 juli och i
augusti/september beroende på hur situationen utvecklas.
Region Kalmar läns strategi framåt är att se över behov och former för
provtagning, smittspårning, beredskap inom sjukvården och eventuellt
vaccination av barn och ungdomar.
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§ 148

Ärendenummer RS 2021/8

Lägesbild vaccination
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Statistik från folkhälsomyndigheten från vecka 21 visar att antalet
konstaterade fall av covid-19 minskar och att andelen vaccinerade ökar. Det
är nu 53,8 procent av Kalmar läns invånare som fått sin första dos vaccin.
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, redogör för den preliminära
tidsplan för vaccinering av personer som omfattas av fas 4. 40-49 åringar
beräknas kunna bokas sig för vaccination i början/mitten av juni, 30-39åringar i slutet av juni/början av juli och personer mellan 18-29 år i augusti.
Redogörelse sker för andelen vaccinerade samt bokningar på kommun för
åldersgruppen 50-59 år. Det konstateras att andelen vaccinerade/bokade är
lägre i vissa kommuner där också utbildningsnivån är lägre. Region Kalmar
län arbetar med olika insatser för att nå personer i dessa områden med
information om vaccinering mot covid-19.
Från den 1 juli kommer ett nationellt vaccinationsintyg att finnas, innan dess
är det möjligt för vaccinerade personer att logga in på 1177.se och skriva ut
ett vaccinationsbevis, det är dock inte säkert att detta dokument är tillräckligt
som bevis vid exempelvis resa utomlands.
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§ 149

Ärendenummer RS 2021/499

Svar på skrivelse till regionstyrelsen om rapportering
av vakansläget för sjukvårdspersonal
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrandet som sitt svar på skrivelsen om
rapportering av vakansläget för sjukvårdspersonal.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) har lämnat en skrivelse till regionstyrelsen med
förslag att ett mått på vakansläget för sjukvårdspersonal i de olika
verksamheterna under hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen i fortsättningen
kontinuerligt redovisas vid regionstyrelsens sammanträden.
Yttrande

Inledningsvis kan konstateras att regionens rekryteringsarbete sker
kontinuerligt. Under åren 2016-2021 har antalet vårdpersonal ökat med
ungefär 300 personer. I de siffror som figurerar kring vakanser är det viktigt
att komma ihåg att det är en kombination av medarbetares längre ledigheter
(ex föräldraledigheter), intern rörelse, extern rörelse bland medarbetare och
en nulägesbedömning av verksamheten.
Regionens planering och uppföljning bygger på den verksamhetsplanering
som sker lokalt i verksamheterna. Uppföljning av verksamheterna sker på
respektive nivå och aggregerat på Regionnivå sker uppföljning i
delårsrapport, årsredovisning och löpande i regionstyrelse. Inom
medarbetareområdet sker rapportering om sjukskrivningstal, kostnader för
hyrbolag och mått från medarbetarenkäten. Det är också rapportering vid
varje regionstyrelse om insatser och aktiviteter på Regionnivå så väl som
förvaltningsnivå. Många av aktiviteterna är långsiktiga och ska ge resultat på
sikt. Minskade hyrbolagskostnader för läkare är ett sådant exempel som
Regionen efter många års arbete inom vissa verksamheter ser resultat av.
Inom förvaltningarna sker ett arbeta som berör både på kort och lång sikt och
som inkluderar planering och uppföljning av kompetensbehovet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under de senaste åren arbetat med att
definiera kompetensbehovet inom respektive verksamhet
Kompetensbehovet definieras med hänsyn till:
- Antal vårdplatser
- Vårdtyngd
- Beredskap för hantering av sjukdom, vård av barn, ledigheter, etc.
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Flera företeelser påverkar det samlade kompetensbehovet. Under det senaste
året har exempelvis antalet vårdplatser påverkats av covid-19 vård. Det kan
också påverkas av hur övrig vård planeras och prioriteras.
Utveckling av yrkesroller och förändringar av hur ett arbete utförs påverkar
och förändrar också bemanningsmålen.
För Primärvårdsförvaltningen finns ett ersättningssystem som styr ekonomin.
Chefen bedömer vad som behövs för att bemanna utifrån uppdraget och
ekonomi. Förvaltningen för dialog med varje enskild chef utifrån varje
enhets unika bemanningssituation. Primärvårdsförvaltningen arbetar också
med arbetsuppgiftsväxling vilket gör att yrkesroller förändras över tid.
Behov av olika yrkesroller ändras utifrån uppdraget och utvecklingen av
yrkesrollen. I praktiken rekryteras dock oftast en medarbetare när en slutar.
För specifikt läkargruppen följs bemanningen på måttet minskat
hyrbolagskostnader.
Inom Psykiatriförvaltningen har under de senaste två åren gjorts en
genomlysning av framtida kompetensförsörjning. Personalorganisationen
utgår från verksamhetens behov av kompetens för att klara
specialistpsykiatrins uppdrag och nå fastställda mål. Förändring av
yrkesroller sker över tid. Förvaltningen följer särskilt
bemanningsutvecklingen inom svårrekryterade grupper.
Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningarna inte styr sin
rekrytering eller kompetensplanering utifrån antalet vakanser. Många
parametrar påverkar förvaltningarnas kompetensbehov och utveckling sker
kontinuerligt. Självfallet går det vid en given tidpunkt att säga vad
rekryteringsbehovet är för en viss verksamhet, men att följa ett vakansmått
på förvaltningsnivå bedöms inte verkningsfullt.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 maj 2021
2. Skrivelse om rapportering av vakansläget för sjukvårdspersonal, från
Martin Kirchberg (SD)
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§ 150

Ärendenummer RS 2021/496

Yttrande över underlag Pneumokockvaccination som
ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och
äldre
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över underlaget
Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer
75 år och äldre.
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över underlaget
Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer
75 år och äldre.
Yttrande

Folkhälsomyndigheten bedömer att pneumokockvaccination till personer
som är 75 år och äldre bör införas som ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Detta är ett välkommet besked av flera skäl, inte minst
ur ett jämlikhetsperspektiv då kostnaden för individen avseende vaccination
mot pneumokocker idag ser olika ut i olika regioner. Ett nationellt
vaccinationsprogram med en nationell informationskampanj bedöms
dessutom öka vaccinationsviljan och vaccinationstäckningen som idag är
ganska låg trots en befintlig rekommendation om vaccination till alla
personer som är 65 år eller äldre. (För mer information se
www.folkhalsomyndigheten.se)
Då det redan finns en rekommendation om vaccination till alla personer över
65 år vore det önskvärt med ett förytligande kring vad som kommer att gälla
för dem som är 65-74 år när programmet införs.
Folkhälsomyndighetens befintliga rekommendation ovan omfattar även
personer som är yngre än 65 år och som har mycket hög risk för allvarlig
pneumokocksjukdom. Det vore önskvärt att även dessa prioriteras för ett
nationellt vaccinationsprogram.
Vidare bör det förtydligas om programmet när det införs omfattar alla som är
75 år eller äldre eller initialt endast omfattar dem som fyller 75 år det år
programmets införs för att sedan successivt fyllas på med nyblivna 75åringar.
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Sammanfattningsvis är pneumokockvaccination i ett särskilt
vaccinationsprogram till personer 75 år och äldre mycket välkommet men en
del saker behöver förtydligas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2021
2. Sammanfattning av Pneumokockvaccination som ett särskilt
vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre
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§ 151

Ärendenummer RS 2021/573

Yttrande över Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Förslag till
överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
Yttrandet överlämnas till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av
regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en
folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan
regionerna så kallat mobilitetsstöd. Utbudet av profiler och inriktningar
skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare tillgång till ökade
valmöjligheter.
Remissen syftar till att säkerställa att samtliga regioner ser en möjlighet att
ingå en överenskommelse gällande mobilitetsstödet för folkhögskolorna.
Överenskommelsen planeras gälla från och med 2022.
Förslaget till överenskommelse är framtaget av SKR tillsammans med en
politisk arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M), Region Skåne
(ordförande för gruppen), Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen,
Karin Thomasson (MP), Region Jämtland Härjedalen, Åsa Kratz (S), Region
Sörmland, Rune Backlund (C), Region Jönköping samt Irén Lejegren (S),
Region Örebro.
Förslaget till överenskommelse syftar också till ett mobilitetsstöd till
folkhögskolorna som ska vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge
regionerna en ökad förutsägbarhet.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län välkomnar en framtida överenskommelse gällande
mobilitetsstöd till folkhögskolor vilken syftar till att mobilitetsstödet ska
vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge regionerna en ökad
förutsägbarhet.
Region Kalmar län ställer sig bakom förslaget, dock med förbehåll gällande
kommentarer och synpunkter på följande rubriker i överenskommelsen:


Den administrativa hanteringen



Ersättning
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--Ärendet har behandlats på sammanträdet med Folkhögskolestyrelsens
presidium den 4 juni 2021. Presidiet har föreslagit regionstyrelsen att antar
redovisat yttrande som sitt svar på Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2021
2. Yttrande Förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna SKR dnr 21/00735
3. Mobilitetsstöd förslag till överenskommelse
4. Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från Folkbildningsrådet
5. Ojusterat protokollsutdrag från Folkhögskolestyrelsens presidium den 4
juni 2021
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§ 152

Ärendenummer RS 2021/502

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 för
Samordningsförbundet i Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2020.
Revisorerna tillstyrker i sin granskning att samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Revisorerna bedömer
sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna
kontrollen varit tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen bedöms vara
förenligt med uppställda finansiella mål och verksamhetsmål.
Utifrån revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges presidium att
regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar och för sin del beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2021
2. Brev till samordningsförbundets medlemmar, den 12 maj 2021
3. Årsredovisning 2020 – Samordningsförbundet i Kalmar län
4. Revisionsberättelse för 2020
5. Granskning av årsredovisning 2020 - Samordningsförbundet i Kalmar
län, PWC
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§ 153
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:


Medfinansiering av statlig infrastruktur, Trafikverket, RS 2021/467



Trafikverkets utlåtande Åtgärdsvalsstudie Triangelspår Berga samt
övergripande synpunkter Åtgärdsvalsstudie Delelektrifierin



Information från myndigheter 2021 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2021/14
o Beslut om upphävande av lokal föreskrift, Länsstyrelsen
o Föreskrift, Länsstyrelsen



Skrivelser till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående
Bromma Flygplats, RS 2021/450
o Svar på skrivelse om tillgängligheten till tillväxtmotorn
Stockholm - en nationell angelägenhet
o Brev - Dialog Brommautredningen
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