SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

10:30-11:30, Keramikern, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande, deltar digitalt
Christer Jonsson (C), vice ordförande, deltar digitalt
Malin Sjölander (M), vice ordförande, deltar digitalt
Mattias Adolfson (S), deltar digitalt
Johanna Wyckman (L), deltar digitalt
Jimmy Loord (KD), deltar digitalt
Martin Kirchberg (SD)
Linda Fleetwood (V), deltar digitalt

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör
Lars Mattsson, ekonomidirektör § 211
Christer Holmgren, trafikdirektör § 212
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

209-249

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 209
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 210

Ärendenummer

Kriminalvårdens planering för utökning i Kalmar län
Beslut
Informationen om Kriminalvårdens planering för utökning i Kalmar län
flyttas till kommande sammanträde med arbetsutskottet den 1 december
2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 211
Nationell upphandling av hyrbolag
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, ekonomidirektör, redogör för aktuell lägesbild av den
nationella upphandlingen av hyrbolag.
Upphandlingsarbetet följer tidsplanen. Dialoger sker bland annat med
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Konkurrensverket,
Upphandlingsmyndigheten, Vårdförbundet och Skattemyndigheten. Ett nytt
möte genomförs i oktober, annonsering av underlag kommer ske under
november och tilldelningsbeslut beräknas ske i mars 2022.
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§ 212
Öresundståg trafikplan 2022
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Christer Holmgren, trafikdirektör, informerar regionstyrelsens arbetsutskott
om trafikplanen för Öresundståg 2022.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 213

Ärendenummer RS 2020/1264

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan 2020-2022 och 2021-2023
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsens noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 20 september 2021) redovisas uppdrag
från regionplanerna 2020-2022 och 2021-2023.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021
2. Uppdraglista daterad den 20 september 2021
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 214

Ärendenummer RS 2020/1265

Utredningsuppdrag 21/01 - Redovisa en plan för en
robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad
kapacitet i vården
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner delredovisningen av utredningsuppdrag 21/01 Redovisa en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården.
Bakgrund
I enlighet med Regionplan 2021–2023 ska en plan ska tas fram för en robust
materialförsörjning som bygger på cirkularitet med syfte att minska
sårbarheten i händelse av kris. Alla regioner ska genomföra de förberedelser
som behövs för att verksamheten ska fungera vid särskilda eller
extraordinära händelser, vid störning i samhället och vid höjd beredskap.
Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även
vid omfattande och oväntade händelser.
Robusthet och miljöaspekter går ofta hand i hand. Även kvalitet som en
aspekt som är oerhört viktig kopplat till inköp och att de instrument som
handlas upp är patientsäkra. Om man ändå måste prioritera de olika
perspektiven så kommer självklart kvalitetsperspektivet och
patientsäkerheten först. Den är lika viktig i vardag som i kris.
Regionstyrelsen har beslutat att 1,2 miljoner av Klimatkompensationen ska
avsättas för projektet under 2021.
Delredovisning

Förslaget är att den av regionstyrelsen tidigare beslutade
klimatkompensationen på 1,2 miljoner kr fördelas mellan de tre
sterilcentralerna baserat på antal kunder. De inköpta flergångsinstrumenten,
basinstrument av operationskvalitet, föreslås ägas av sterilcentralerna och
fungera som ett extralager. De basinstrument som är identifierade är sax,
peang, pincett och nålförare samt sammansatta suturset. De verksamheter
som har behov av instrument eller set kan vid brist låna dessa.
Enligt fördelningen i exemplet i rapporten kan vi köpa in totalt 2 965
basinstrument för de 1,2 miljonerna. Om dessa instrument antas användas
1000 gånger under sin livstid motsvarar det en användning av 2 965 000
engångsinstrument. Då 1000 engångsinstrument i metall, enligt en LCAstudie som gjorts i Region Stockholm, bidrar till 588 kg CO2-ekvivalenter
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innebär det att om motsvarande engångsinstrument använts hade
klimatpåverkan varit ca 1 743 ton CO2-ekvivalenter.
Rekommendation inför fortsatt arbete

På längre sikt behövs en mer omfattande analys som är kopplad till
försörjningsberedskap i stort och innefattar mer än cirkulära instrument.
En översyn bör göras över vilka engångsinstrument som kan ersättas med
flergångsinstrument samt se över vilka av dessa som behöver steriliseras och
vilka som det räcker med att de är höggradigt rena. Det är enklast att starta
med operationsverksamheten men i förlängningen behöver arbetet fortskrida
även för övriga vårdverksamheters artiklar. För att en storskalig övergång till
flergångsartiklar ska fungera praktiskt bör man göra en utvärdering gällande
hur steriliseringsprocessen behöver förändras/effektiviseras rörande
maskinpark, steriliseringsutrustning, packmaterial, lagringsutrymme och
resurser men även ägandeskap och prismodell. Det fortsatta arbetet kan
göras utifrån rapportens rekommendationer samt förslag på produkter att
utvärdera som är redovisade i bilaga 5 i rapporten.
Omställningen kräver tydliga och långsiktiga ekonomiska stöd för att
realiseras. Efter slutredovisningen av uppdraget får de ekonomiska
konsekvenserna för den långsiktiga omställningen arbetas in i kommande
regionplaner.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2021
2. Uppdrag 21/01 robust cirkulär materialförsörjning inom vården –
Deluppdrag investering cirkulära flergångsinstrument
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§ 215

Ärendenummer RS 2020/1274

Utredningsuppdrag 21/10 - Redovisa en långsiktig plan
för införandet av PET CT
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 21/10 Redovisa en
långsiktig plan för införandet av PET/CT.
Regionstyrelsen godkänner plan för införande av PET/CT och uppdrar åt
regiondirektören att genomföra planen.
Ekonomiska konsekvenser arbetas in i kommande regionplaner.
Bakgrund
I regionplanen för år 2021 framgår att en plan för hur Region Kalmar län ska
bygga upp egen kapacitet för PET/CT ska tas fram. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att redovisa en sådan plan.
Förvaltningen har i utredningsarbetet utgått från Rapport PET/CT-verksamhet inom SÖSR 2020. I den framgår att sjukvårdsregionen bör planera för en
framtida kapacitet på cirka 8 000 undersökningar per år från 2026. Detta
motsvarar ett behov av fyra PET/CT-maskiner. I dagsläget finns två
PET/CT-maskiner i regionen, en i Linköping och en i Jönköping. Det planeras för ytterligare en PET/CT med placering i Linköping under de närmaste
åren. För att klara det framtida behovet i regionen och för att få en bra geografisk spridning bör därför en PET/CT-maskin placeras i Kalmar.
Lokalyta till PET/CT är säkrad sedan tidigare och lokalerna bedöms kunna
vara färdigställda för att verksamheten realistiskt ska kunna starta med
verksamhet under första halvåret 2026.
För att möjliggöra verksamhetsstart under 2026 förutsätter det att arbete med
kompetensförsörjning, rekrytering och verksamhetsplanering påbörjas redan
under 2022. Ungefär femton läkare, biomedicinska analytiker,
sjuksköterskor och medicintekniker behöver utbildas och rekryteras
succesivt med början 2022, se förvaltningens tidplan (bilaga 2). Detta
generar ungefär åtta tjänster för den kontinuerliga driften efter uppstart 2026.
I den långsiktiga planen för införandet av PET/CT har förvaltningen tagit
fram tioårskalkyl för åren 2022-2031 (sidan 5 i bilaga 1). Kalkylen tar upp
kostnader kopplat till uppstart och drift av PET/CT-verksamhet inom
regionen.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021
2. PET/CT-verksamhet inom Region Kalmar län till år 2026
3. Tidplan PET/CT
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§ 216

Ärendenummer RS 2020/1276

Utredningsuppdrag 21/12 - Redovisa en plan för hur
Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till
Region Kalmar läns kompetenscentrum
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 21/12 att
redovisa en plan för hur Kliniskt träningscentrum (KTC) ska utvecklas till
Region Kalmar läns kompetenscentrum.
De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i regionplan 2022-2024.
Bakgrund
Av regionplanen 2021-2023 följer ett uppdrag att redovisa en plan för hur
Kliniskt träningscenter (KTC) ska utvecklas till Region Kalmar läns
kompetenscentrum. Uppdraget syftar till att skapa en plattform där vi genom
lärande och praktisk färdighetsträning möjliggör förnyelse och stärker
förmågan att möta framtida förväntningar.
I slutredovisningen föreslås att KTC utvecklas till länsövergripande
kompetenscenter där tyngdpunkten läggs på möjligheterna till livslångt
lärande och träning av praktiska färdigheter, simuleringsövningar och
scenarioträning i team. Målet ska vara att träningen ska utgå från ett
interprofessionellt arbetssätt från studietiden och genom yrkeslivet. Detta för
att stärka tryggheten för medarbetare och patienter samt hitta arbetssätt med
riktning mot personcentrerad och nära vård.
Huvuduppgiften för kompetenscentrum är att arbeta regionövergripande
med kompetensutveckling i form av teoretiskt och praktiskt lärande.
Det teoretiska lärandet sker genom ett kursutbud riktat till regionens
medarbetare och samverkande parter. Den praktiska kunskapen
ska utvecklas genom färdighetsträning och simuleringsövningar, enskilt och
i team samt interprofessionellt lärande genom scenarioövningar.
De nya utmaningarna för Region Kalmar läns kompetenscenter blir att
fokusera på utvecklingsinsatser inom framför allt tre områden:
-

Person- och familjecentrerat arbetssätt.

-

Digitaliserande och E-hälsa

-

Bemötande

Kompetenscentrum kan ta rollen som samordnare när det gäller
regionövergripande utbildningsinsatser. Centrat kan också genomföra
kompetensutveckling på uppdrag av förvaltningarna
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Samordning och prioritering av insatser sker i dialog med regionens
sjukvårdsledning och ledningsgrupp.
Resursbehov

Kompetenscentrums verksamhet innebär nysatsningar som kräver tillskott av
resurser. Det gäller framför allt samordnande funktioner för
utvecklingsområdena som beskrivs. Det krävs också resurser för invånarnas
medverkan i utvecklingsarbetet.
Det samlade utökade resursbehovet initialt inom KTC uppgår till 1,5
miljoner kronor. De ekonomiska konsekvenserna inarbetas i regionplanen
2022-2024.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2021
2. Slutrapport Utredningsuppdrag 21/12 – Redovisa en plan för hur Kliniskt
träningscentrum (KTC) ska utvecklas till Region Kalmar läns
kompetenscentrum
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§ 217

Ärendenummer RS 2021/842

Anmälan av granskning från regionrevisorerna Samverkan mellan regionen och kommunerna
avseende psykisk ohälsa bland äldre
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen noterar granskningsrapporten av samverkan mellan
regionen och kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför
beslut på regionstyrelsens möte den 14 december.
Bakgrund
Regionens revisorer har låtit granska samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk hälsa bland äldre.
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 21 december 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021
2. Missivbrev – Granskning av samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre
3. Granskningsrapport – Granskning av samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre
4. Beslut från regionrevisorerna 2021-08-31 – Fördjupad granskning av
psykisk ohälsa bland äldre
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§ 218

Ärendenummer RS 2021/654

Svar på granskningsrapport om god ekonomisk
hushållning
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revisorernas
granskningsrapport gällande god ekonomisk hushållning.
Yttrande överlämnas till regionrevisorerna.
Bakgrund
Region Kalmar läns revisorer har låtit göra en granskning gällande god
ekonomisk hushållning. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer.
Revisorerna har begärt svar från regionstyrelsen om vilka åtgärder som
planeras, respektive har vidtagits, utifrån rekommendationerna.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021
2. Yttrande över revisorernas granskning av god ekonomisk hushållning
3. Granskningsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning
4. Missivbrev – Granskning av god ekonomisk hushållning i Region
Kalmar län
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§ 219

Ärendenummer RS 2021/709

Yttrande över delbetänkandet Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över delbetänkandet
Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU
2021:59).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Vägen till
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59).
Bakgrunden till uppdraget är enligt direktivet att svensk hälso- och
Sjukvård har brister i tillgänglighet. Långa väntetider, liksom bristande
tillgänglighet har varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Sverige har sedan
år 2010 en lagreglerad nationell vårdgaranti som anger hur länge en person
som längst ska behöva vänta på vård, men andelen patienter som får vård
inom vårdgarantins gränser har minskat sedan år 2014. För att förbättra
tillgängligheten lämnar betänkandet olika förslag på åtgärder.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ser positivt på den utveckling som utredningen beskriver
kring vägen till tillgänglighet. Regionen kommer att använda utredningens
olika exempel från andra delar i landet som stöd i fortsatta utvecklings- och
förbättringsarbeten i regionens tillgänglighetsarbete.
Region Kalmar län ser positivt på att samtliga regioner ingår i samverkan
och utvecklar en samordnad hälso och sjukvårdsrådgivning som tar
gemensamt ansvar för en god tillgänglighet för invånarna.
Region Kalmar län ser positivt på arbetet med att förbättra kvaliteten på
inrapporterad data till den nationella väntetidsdatabasen.
Region Kalmar län ställer sig mycket tveksam till de förslag i utredningen
som innebär uppenbart ökad statlig styrning och ökad statliga samverkan
med enskilda regioner.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2021
2. Yttrande över delbetänkandet Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

Comfact Signature Referensnummer:
1198638
15

Datum

Region Kalmar län

2021-10-12

3. Sammanfattning av delbetänkandet Vägen till tillgänglighet – långsiktig,
strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)
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§ 220

Ärendenummer RS 2021/723

Yttrande över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet
(SOU 2021:44)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet
Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44).
Yttrande överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet
Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44).
I betänkandet lämnas förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/882 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster bör
genomföras i Sverige. Tillgänglighetsdirektivet syftar till att skapa en
europeisk standard för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
och därigenom undanröja hinder på den inre marknaden.
Direktivet avser elektroniska kommunikationstjänster (inklusive e-böcker, ehandelstjänster med mera) samt datormaskinvarusystem med allmänna
användningsområden avsedda för konsument (inklusive betalningsterminaler, incheckningsautomater, självbetjäningsterminaler med mera).
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län är positiva till tillgänglighetsdirektivet i stort. Offentliga
aktörer har redan idag krav på tillgänglighet när det gäller tjänster och
information som tillhandahålls genom webbplatser eller mobila
applikationer, genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Bedömningen är att Region Kalmar läns verksamheter i stort idag redan
lever upp till de utökade krav som finns i tillgänglighetsdirektivet.
Utökningen till privata verksamheter är positivt genom att det på sikt kan
bidra till ökad kunskap om och större prioritet för tillgänglighetsfrågorna.
Tillsynen av behöver vara enkel, tydlig och systematisk och utföras av så få
aktörer som möjligt. När det gäller regelverket vill regionen att det finns en
uttalad samtalspart.
Region Kalmar län anser att tillgänglighetskrav i upphandling bör kravställas
genom uppdragsgivaren. En utmaning idag är att respektive beställare är
ansvarig istället för en ansvarig enhet, vilket innebär en risk att kravet
missas.
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Regionen invänder mot förslaget att tillgänglighetskrav ska införas även vid
upphandlingar under tröskelvärdet, eftersom det riskerar leda till en utökad
administrativ börda.
Det är viktigt med förebyggande stöd till regioners arbete med digital
tillgänglighet. Till exempel kan regelbundna utbildningar erbjudas till
regioner, kommuner och myndigheter, och på så sätt effektivisera, få ned
kostnader och göra det enklare att hålla en god nivå.
Region Kalmar län ser positivt på att universell utformning diskuteras på
flera ställen i betänkandet, och efterlyser att även dessa kan ingå i
ovannämnda utbildningar.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021
2. Yttrande över betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44)
3. Sammanfattning av betänkandet Tillgänglighetsdirektivet (SOU
2021:44)
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§ 221

Ärendenummer RS 2021/897

Beslut om förstudie - Framtida lagerhållning av
förbrukningsartiklar inom Region Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende centralförrådets lokalbehov och lokalisering.
Bakgrund
Utifrån utredningen ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården” och erfarenheter efter genomgången pandemi behöver logistik
och lokaler gällande Region Kalmars förrådshantering anpassas utifrån nya
krav och behov. Detta tillsammans med befintliga brister inom
centralförrådet och sterilförrådet ger bedömningen att en utredning är
nödvändig för att säkra framtidens försörjning av förbrukningsartiklar till
regionens verksamheter. Delbetänkandet anger förslag på tidplan kopplat till
de regionala nivåerna. Lager bör vara etablerat och i funktion 2025
respektive 2028.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2021
2. Underlag inför beslut om förstudie - Framtida lagerhållning av
förbrukningsartiklar inom Region Kalmar län, daterat den 13 september
2021
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§ 222

Ärendenummer RS 2021/905

Förlängning av samarbetsavtal inom e-hälsa mellan
Region Kalmar län och Linnéuniversitetet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner att samarbetsavtalet inom e-hälsa mellan Region
Kalmar län och Linnéuniversitetet förlängs till den 30 juni 2022.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.
Bakgrund
Både Region Kalmar län och Linnéuniversitetet ser stora fördelar med ökad
samverkan inom en rad områden och möjligheter till utveckling av ett
nytänkande. Av särskilt intresse är framtida utveckling inom e-hälsoområdet
där Region Kalmar län och Linnéuniversitet tillsammans har e-hälsoinstitutet
samt nu även satsar på en strategisk plattform e-hälsa.
Syftet med samarbetet är att stärka e-hälsoområdet i Kalmar län samt att få
ytterligare kraft i länets digitala utveckling. Linnéuniversitet kan inom detta
område bidra med kunskapsutveckling för Region Kalmar läns medarbetare
samt vara en kritiskt granskande part vid utvecklingen inom det digitala
området.
Avsikten med samarbetsavtalet är att stärka båda parters gemensamma
utvecklingskraft inom e-hälsa.
Av det nu gällande samarbetsavtalet följer bland annat att Region Kalmar län
utger 500 000 kronor per år under åren 2019-2021 till e-hälsoinstitutet och
strategisk plattform e-hälsa inom Linnéuniversitet. För detta åtar sig
Linnéuniversitet att utföra två forskningsbaserade utvärderingar per år, med
tillvaratagande av kompetens inom hälsoinformatik, hälsovetenskap,
farmaci, vårdvetenskap, datavetenskap och design. De ska även erbjuda
medarbetarna i Region Kalmar län kompetenshöjande workshops inom ehälsa motsvarande åtta heldagar per år. För att synkronisera samarbetsavtalet
i tid med projektet eHealth Arena behöver det befintliga avtalet förlängas till
den 30 juni 2022 med en ekonomisk konsekvens om 250 000 kr.
Kostnaden för avtalet finansieras inom befintlig ram.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2021
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§ 223

Ärendenummer RS 2021/942

Verksamhetsplan och budget 2022, Småland Blekinge
Halland South Sweden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland
Blekinge Halland South Sweden 2022, samt att det länsspecifika dokumentet
noteras till protokollet.
Bakgrund
Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig verksamhetsinriktning
som gäller fyra år och planen för det kommande året. Verksamhetsplanen för
2022 bygger på strategiska dokument så som tidigare genomförda OECDstudier i regionerna, regionala utvecklingsstrategier och regionplaner,
Brysselkontorets omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje
region tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas
strategiska dokument.
Därutöver ges även utrymme i verksamhetsplanen för att kunna hantera
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med aktualitet
på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
7 oktober 2021. Nämnden har föreslagit styrelsen att godkänna
verksamhetsplan och budget för Småland Blekinge Halland South Sweden
2022, samt att det länsspecifika dokumentet noteras till protokollet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 23 september 2021
2. SBHSS Verksamhetsplan 2022
3. SBHSS Budget 2022
4. Länsspecifikt dokument för Kalmar län 2022
5. Ojusterat protokollsutdrag från RUN daterat den 7 oktober
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§ 224

Ärendenummer RS 2021/943

Yttrande över Småländska skogsstrategin,
handlingsplan 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på småländska
skogsstrategin – handlingsplan för åren 2022 – 2024.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.
Bakgrund
Den småländska skogsstrategin antogs 2018 med målsättning att kraftsamla
kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden.
Strategin var ett resultat av en tvåårig process för att formulera, prioritera
och förankra de sex övergripande målen. Region Kalmar län utgör en av
huvudaktörerna som ligger bakom strategins framtagande och
genomförande. Detta tillsammans med Jönköping University, LRF
Jönköping, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region
Jönköpings län, Region Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra.
Strategins övergripande mål:
1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk
kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri
2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden
3. Öka produktionen och variationen för att nytta en större del av den
småländska skogens potential
4. Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården
5. Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och
friluftslivet
6. Uppnå balans mellan skog och vilt
Ett tydligt medskick från början var att arbetet både skulle innebära en
förbättrad dialog och konkreta åtgärder att jobba med gemensamt.
Strategins handlingsplan (2018-2020) bestod av ett stort antal inriktade
insatser under de huvudområdena, samt ansvariga och genomförare kopplade
till respektive aktivitet. En del av dessa aktiviteter har genomförts. Andra har
inte hunnits med, bland annat på grund av pandemin som stoppat fysiska
aktiviteter och som hämnat effektiva dialog. Samtidigt har det uppstått ett
behov för att både uppdatera och rationalisera handlingsplanens aktiviteter
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och att på ett tydligare sätt fördela ansvar för genomförande mellan
organisationerna bakom strategin.
Handlingsplanen har reviderats under 2021. Genom enkäter, intervjuer och
öppna seminarier har cirka 140 aktörer och organisationer fått möjligheter att
ge inspel till revideringsarbetet. Deltagarna representerar många relevanta
målgrupper från företag och föreningar till myndigheter och lärosätten.
Närmare 70 konkreta förslag för ändringar har mottagits och bearbetats,
vilket resulterat i denna remissversion av handlingsplan.
Sammanfattning av yttrandet
Region Kalmar län anser generellt sätt den reviderade handlingsplanen
mycket ambitiös och relevant. De planerade insatser och aktiviteter täcker
brett olika behovsområde i skogen där länets många skogsägare och andra
intressegrupper verkar – och kan alltid bättre samverka.
Många av strategins målområden har fått kraftigt utökade insatser. Vikten av
mer kunskap, information, kommunikation och mer samverkan mellan olika
organisationer och aktörer har betonats. Näringslivsperspektivet som berör
så väl den traditionella skogsindustrin som moderna mångbrukstankande har
förstärkts. Kalmar län är ett skogslän med ett stort antal små skogsägare.
Skogsbrukets fortsatta välmående är viktigt för sysselsättning och
hållbarhetsutveckling i länet. Region Kalmar län ställer sig positiv till
intentionen och kreativiteten bakom dessa insatser som presenteras i
handlingsplanen.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
7 oktober 2021. Nämnden har föreslagit styrelsen att anta redovisat yttrande
som sitt svar på småländska skogsstrategin – handlingsplan för åren 2022 –
2024.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 8 september 2021
2. Yttrande - Småländska skogsstrategin, handlingsplan för åren
2022-2024
3. Remissversion av Småländska skogsstrategin 2021
4. Ojusterat protokollsutdrag daterat den 7 oktober 2021
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§ 225

Ärendenummer RS 2021/955

Rekommendation från SKR om nationell finansiering av
Tobiasregistrets fortsatta rekrytering av givare av
blodstamceller 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Kalmar län följer Sveriges kommuner
och regioners rekommendation att till Tobiasregistret betala 0,75 kronor per
invånare och år med start 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.
Finansiering sker ur den finansiella resursen.
Bakgrund
Sveriges kommuner och regioner har i skrivelse rekommenderat regionerna
att till Tobiasregistret betala 0,75 kronor per invånare och år under tre år.
Tobiasregistret är ett nationellt register för givare av blodbildande
stamceller. Under de senaste 12 åren har Sveriges kommuner och regioner
(SKR) för fyra treårsperioder rekommenderat att regionerna ekonomiskt
stödjer Tobiasregistret.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2021
2. Skrivelse från Sveriges kommuner och regioner daterad den 16
september 2021
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§ 226

Ärendenummer RS 2021/350

Regionstyrelsens beslut om hel- och delägda bolags
verksamhet 2020
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits av Kalmar Öland
Airport AB, ALMI Företagspartner Kalmar län AB, IT-plattform Småland &
Öland AB respektive Kalmar Länstrafik AB under 2020 varit förenlig med
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regionfullmäktige delges beslutet för kännedom.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen ha uppsikt över verksamhet som
bedrivs ska regionstyrelsen pröva om den verksamhet som hel- eller delägda
kommunala aktiebolag bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
Granskning

Översiktlig granskning har genomförts omfattande följande av regionen heleller delägda bolag:
•

Kalmar Öland Airport AB

•

ALMI Företagspartner Kalmar län AB

•

IT-plattform Småland & Öland AB

•

Kalmar Länstrafik AB

Granskningen har genomförts med styrelseprotokoll, bolagsordningar och
ägardirektiv, årsredovisningar med revisionsberättelser samt
granskningsrapporter från lekmannarevisorer.
Under 2020 har Region Kalmar län även varit ägare för bolaget Kalmar läns
beställningscentral AB. Bolaget har sedan en tid varit vilande utan
verksamhet och avvecklades under hösten 2020. Mot bakgrund av detta görs
ingen granskning.
Bedömning

Bedömning för respektive bolag redovisas i bilagda granskningsprotokoll.
Föreslås utifrån den genomförda granskningen att regionstyrelsen bedömer
att verksamheten som bedrivits av bolagen under 2020 varit förenlig med det
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fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021
2. Granskningsprotokoll med bilagor för:
• Kalmar Öland Airport AB
• ALMI Företagspartner Kalmar län AB
• IT-plattform Småland & Öland AB
• Kalmar Länstrafik AB
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§ 227

Ärendenummer RS 2021/1016

Projektberättelse efter augusti 2021 avseende
fastighetsinvesteringar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner projektberättelse efter augusti 2021 avseende
fastighetsinvesteringar.
Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige för kännedom.
Bakgrund
Projektberättelse efter augusti 2021 omfattar verksamheten avseende
fastighetsinvesteringar för årets första åtta månader och lämnas i samband
med delårsbokslutet.
Inför 2019 påbörjades ett arbete med att utveckla en ny process och
organisation för beredning av investeringar i Region Kalmar län. Arbetet
resulterade i den Riktlinje för investeringar som nu är beslutad. Syftet med
riktlinjen är att definiera processen och fastställa det gemensamma
arbetssättet för investeringar inom Region Kalmar län. Investeringsprocessen
är en integrerad del i regionens budgetprocess och baseras på regionens
styrmodell för planering och uppföljning som beslutats av regionfullmäktige.
I riktlinjen definieras organisation och beslutsnivåer i investeringsprocessen
och uppföljning och rapportering har förstärkts jämfört med tidigare.
Projektberättelsen är en återkoppling av större investeringsprojekt och ger ett
bredare perspektiv än enbart uppföljning mot investeringsbudget.
Projektstatus för stora projekt (>100 Mkr) redovisas årligen för
regionstyrelsens arbetsutskott.
Projektberättelsen redovisar de olika projekten utifrån vilken fas projekten
befinner sig i och den ekonomiska uppföljningen per projekt redovisas i
investeringsbilagan.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2021
2. Projektberättelse efter augusti 2021
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§ 228

Ärendenummer RS 2020/1236

Svar på motion om avgift för språktolkning
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om avgift för språktolkning.
Bakgrund
Petra Gustafsson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
införande av en avgift för språktolkning i hälso- och sjukvården. I motionen
föreslås att regiondirektören får i uppdrag att utarbeta ett system med
egenavgift vid språktolkning vid icke-akut vård, så att regionens
tolkkostnader täcks för de fall där inte annan ersättning för tolkningen utgår
till regionen och patienten vistats i Sverige två år eller längre, undantaget de
fem nationella minoritetsspråken samt de fall då patienten på grund av ålder,
funktionsnedsättning eller andra medicinska skäl saknar förmåga att lära sig
det svenska språket eller har tappat sina språkkunskaper.
Yttrande

Hälso- och sjukvård är en obligatorisk verksamhet som Region Kalmar län
är skyldig att bedriva, och för att ta ut avgifter inom en obligatorisk
verksamhet krävs lagstöd.
Rätten till tolk regleras i förvaltningslagen. Enligt förvaltningslagen ska
myndigheter använda tolk och översätta handlingar, om det behövs för att
den enskilde ska kunna tillvarata sin rätt, förstå ett ärendes innehåll och göra
sig förstådd.
Ytterligare regleringar finns i hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvården skyldig att ge
patienten information om hälsotillstånd och behandling Vården ska även
särskilt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
samt vara lätt tillgänglig. I kapitel 17 i hälso- och sjukvårdslagen stadgas
vilka avgifter som får tas ut av patienten. Här finns inte stöd för att ta ut
avgift för språktolkning.
I patientlagen stärks och tydliggörs patientens ställning i vården ytterligare. I
lagen stadgas bland annat att informationen till patienten ska anpassas till
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar. Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt
utformas och genomföras i samråd med patienten. Lagen säger även att den
som ger informationen så långt som möjligt ska försäkra sig att mottagaren
förstått innehållet och betydelsen.
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Utifrån detta kan tillgången till tolk vara avgörande för rätten till vård på lika
villkor, patientsäkerheten och kvaliteten i vården, när patienter och
vårdgivare inte kan förstå varandra på samma språk. Tolk kan alltså även
vara nödvändigt för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska kunna säkerställa
att de utför sitt uppdrag och bland annat ger vård på lika villkor samt att inte
missuppfattningar ska leda till felaktiga medicinska bedömningar.
Även kostnadsfrågan som lyfts i motionen kan ifrågasättas, eftersom ökade
kostnader kan uppkomma vid felaktiga medicinska bedömningar och
förlängd vårdtid, som kan bli resultatet om kostnaden för språktolkning i
vården läggs på den enskilde. Avgifter för språktolk kan även medföra att
patienter avstår från att söka vård, vilket kan leda till försenad vård och
allvarliga följder med detta.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att avslå motionen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2021
2. Motion - Inför avgift för språktolkning, ställd av Petra Gustafsson (SD)
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§ 229

Ärendenummer RS 2021/949

Överenskommelse med idéburen sektor
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar, för sin del, Strategidokument för
överenskommelsen i Kalmar län mellan Region Kalmar län och idéburna
nätverket.
Regiondirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.
Bakgrund
Överenskommelsen med idéburna nätverket har vuxit fram i dialog och
samspel mellan företrädare för idéburen och offentlig sektor i Kalmar län
under flera års tid. Arbetet har inspirerats av den nationella
Överenskommelsen som träffats mellan regeringen, idéburna organisationer
och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Genom denna typ av
överenskommelser vill partnerna skapa en jämbördig dialog som i sin tur kan
leda till ett ökat samarbete och samverkan.
Arbetet med att ta fram överenskommelsen har ingått som en del i projektet
samverkansplattform Kalmar län som samordnas via Coompanion Kalmar
län med finansiering via sociala fonden.
Idéburna nätverket är en ideell förening som har till syfte att utveckla den
idéburna sektorn till en naturlig och kraftfull aktör för hållbar
samhällsutveckling. Föreningen ska arbeta strategiskt tillsammans med
regionala offentliga aktörer med målsättning att lösa utmaningar i samhället.
Inom ramen för överenskommelsen skapas ett forum för dialog, bestående av
tre representanter från vardera part. Regionen representeras av ansvariga
förtroendevalda och har ansvar för att bjuda in till forum vid två tillfällen per
år. Agendan för dessa forum sätts gemensamt och vid behov kan ytterligare
möten arrangeras efter samråd mellan partnerna. Tjänstepersoner från
regionen deltar vid behov utifrån aktuella sakfrågor på agendan.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
7 oktober 2021. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att för sin del,
anta Strategidokument för överenskommelsen i Kalmar län mellan Region
Kalmar län och idéburna nätverket.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 21 september 2021
2. Strategidokument för överenskommelsen i Kalmar län
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3. Ojusterat protokollsutdrag från RUN daterat den 7 oktober 2021
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§ 230

Ärendenummer RS 2021/947

Återredovisning av ej färdigbehandlade motioner
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigbehandlade
motioner.
Bakgrund
Motioner som inte slutbehandlats ska årligen redovisas till regionfullmäktige
vid årets sista möte. Under 2021 har hittills 16 motioner inkommit, varav 10
ännu inte slutbehandlats.
Följande motioner har inte slutbehandlats:
1. Inför omsorgsläkare (RS 2021/107), ställd av Malin Sjölander (M),
Carl Dahlin (M) och Jonas Lövgren. Behandlas av regionfullmäktige
den 17–18 november 2021.
2. Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning (RS 2021/556),
ställd av Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson
(SD). Behandlas av regionfullmäktige den 3 mars 2022.
3. Öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen (RS 2021/557),
ställd av Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson
(SD). Behandlas av regionfullmäktige den 3 mars 2022.
4. Utvecklingsplan för den samlade prehospitala vården i Kalmar län
(RS 2021/686), ställd av Malin Sjölander (M). Behandlas av
regionfullmäktige den 3 mars 2022.
5. Medborgaren ska få parkeringsbiljett hemskickad (RS 2021/827),
ställd av Martin Kirchberg (SD). Behandlas av regionfullmäktige den
28 april 2022.
6. Kalmar län - framtidslänet? Om vi vill! (RS 2021/830), ställd av Kaj
Holst (M). Behandlas av regionfullmäktige den 3 mars 2022.
7. Hitta riskbruk innan det blir missbruk! (RS 2021/852), ställd av
Linda Fleetwood (V). Behandlas av regionfullmäktige den 28 april
2022.
8. Insats för att upptäcka mäns våld mot kvinnor (RS 2021/853), ställd
av Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V). Behandlas av
regionfullmäktige den 28 april 2022.
9. Satsa på missbruk- och beroendevården (RS 2021/854), ställd av
Linda Fleetwood (V). Behandlas av regionfullmäktige den 28 april
2022.
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10. Fysträningslokaler vid nybyggnation av ambulansstationer (RS
2021/954), ställd av Carl Dahlin (M) och Anders Andersson (KD).
Behandlas av regionfullmäktige den 28 april 2022.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2021
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§ 231

Ärendenummer RS 2021/948

Återredovisning av överlämnade medborgarförslag
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som
överlämnats för beslut.
Bakgrund
Under 2021 har hittills åtta medborgarförslag inkommit. Regionfullmäktige
har beslutat att överlämna följande sju förslag, samtliga till
kollektivtrafiknämnden:
1. Montera upp biljettautomat vid kiosken intill busshållplatsen i
Ljungbyholm eller låt kiosken sälja biljetter (RS 2021/309).
2. Förbättrad kollektivtrafik Böda-Byxelkrok (RS 2021/780).
3. Förbättrad kollektivtrafik Byxelkrok-Kalmar (RS 2021/781).
4. Fria busskort till alla ungdomar (RS 2021/785).
5. Möjlighet att ta med cykel på buss för arbetspendling (RS 2021/820).
6. Tätare kollektivtrafik i Trekanten (RS 2021/977).
Under året har följande överlämnade medborgarförslag slutbehandlats:
1. Montera upp biljettautomat vid kiosken intill busshållplatsen i
Ljungbyholm eller låt kiosken sälja biljetter (RS 2021/309).
Kollektivtrafiknämnden beslutade § 60 den 27 maj 2021 att besvara
medborgarförslaget.
Följande överlämnade medborgarförslag har slutbehandlats efter
redovisningen 2020:
1. Fler bussar i Degerhamn (RS 2020/421). Kollektivtrafiknämnden
avslog medborgarförslaget § 79 den 9 oktober 2020.
2. Tillåt cyklar på stadsbussarna (RS 2020/433).
Kollektivtrafiknämnden besvarade medborgarförslaget § 80 den 9
oktober 2020.
3. Medborgarförslag om att ta fram en kollektivtrafikstrategi som gör
det möjligt för alla att åka kollektivt istället för med egen bil (RS
2020/300). Kollektivtrafiknämnden besvarade medborgarförslaget §
81 den 9 oktober 2020.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2021
Comfact Signature Referensnummer:
1198638
34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 232

Ärendenummer RS 2021/837

Inriktningsbeslut - Rivning av hus 08, 40 och 41 för
parkeringsplatser, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Regionfastigheters uppdrag är att tillgodose och förbereda moderna och
effektiva lokaler för framtidens vård i Region Kalmar län. I de senaste
lokalstrategiplanerna för länssjukhuset i Kalmar framgår det att det
förutsätter att flera äldre byggnader rivs för att lämna plats till
nybyggnationer. För att möta den snabba förändringstakt som finns inom
hälso- och sjukvård behöver framtida byggnader vara flexibla och
förändringsbara.
Förslaget innebär rivning av ett antal byggnader inom länssjukhuset i
Kalmar. Byggnaderna är otidsenliga, tekniskt uttjänta, kostsamma i drift och
underhållsbehovet är stort. Byggnadernas tekniska livslängd har passerats
och ombyggnation är inte ett alternativ. Hus 08, 40 och 41 har så dålig status
att de inte kan nyttjas i befintligt skick utan kräver omfattande underhåll och
större ombyggnader för att överhuvudtaget kunna nyttjas. De kommer trots
omfattande insatser inte att kunna ställas om till vårdverksamhet. Kortsiktigt
kommer delar av ytan att användas som parkeringsplatser och grönyta men
frigör också utrymme för framtida utvecklingsmöjligheter inom fastigheten.
Mål och syfte
Mål och syfte är att genom rivning av byggnader som är otidsenliga, tekniskt
uttjänta, kostsamma i drift och med stort underhållsbehov lämna utrymme
för moderna och effektiva lokaler för framtidens vård i Region Kalmar län.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 21,6 Mkr.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021

Comfact Signature Referensnummer:
1198638
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Datum

Region Kalmar län

2021-10-12

2. Underlag för Inriktningsbeslut - Rivning av hus 08, 40, 41 för p-platser,
Länssjukhuset i Kalmar daterat den 27 augusti 2021
3. Bilaga 1 - Situationsplan rivning av hus 08, 40, 41 för p-platser,
Länssjukhuset i Kalmar

Comfact Signature Referensnummer:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 233

Ärendenummer RS 2021/838

Inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 48, arbetsoch fysioterapi, Länsjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Arbetsterapin och fysioterapin bedrivs i lokaler byggda på 1990-talet.
Lokalerna är planerade för de behandlingsmetoder som användes för 20 år
sedan och små förändringar har gjorts i takt med att metoder och
behandlingar utvecklats. I det längre perspektivet behöver verksamheten nya
och moderna lokaler för uppdraget.
I syfte att på ett enkelt och mindre kostsamt sätt förbättra för patienter och
personal har utvalda ytor studerats och enklare ombyggnationer tagits fram i
detta förslag. En begränsad ombyggnad av entré, väntrum, behandlingsrum
samt ytor i anslutning till träningslokal planeras. Ombyggnationen är att
betrakta som en kortsiktig, men nödvändig, lösning för att underlätta och
effektivisera. En mer långsiktig lösning redovisas i lokalstrategiplanen för
länssjukhuset.
Mål och syfte
Mål och syfte med ombyggnationen är att
• effektivisera och ge fler patienter möjlighet till behandling
• säkerställa sekretess och integritet
• undvika trängsel i anmälan och väntrum
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 4,0 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,33 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till
0,22 Mkr/år.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad
likaså 2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.

Comfact Signature Referensnummer:
1198638
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Region Kalmar län
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021
2. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 1 september 2021
3. Bilaga 1 - Ritningar Underlag för inriktningsbeslut Ombyggnation
arbets- och fysioterapin

Comfact Signature Referensnummer:
1198638
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 234

Ärendenummer RS 2021/839

Inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 02 för IT,
Oskarshamns sjukhus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
IT-förvaltningens antal medarbetare har utökats i takt med att vårdens behov
av IT-lösningar utvecklats. IT är i dag en integrerad och verksamhetskritisk
del i kärnverksamheten, vilket ställer höga krav på den IT som levereras. I
Oskarshamn är enheten idag splittrad och lokaliserad i flera olika byggnader.
Förslaget innefattar en ombyggnad av hus 02, plan 6 för en sammanhållen
IT-avdelning vid Oskarshamns sjukhus. Lokalerna byggs om i sin helhet för
att ge IT-avdelningen ändamålsenliga lokaler. Förutom administrativa
expeditionsplatser behövs ett förråd för enklare IT-tillbehör, en lokal där
preparation av datorer kan ske, platser för IT-support och personalytor. I
ombyggnationen ingår även en sprinkleranläggning.
Mål och syfte
Målet med ombyggnationen är att skapa för IT-förvaltningen ändamålsenliga
och säkerhetsklassade lokaler och ge möjlighet till en sammanhållen enhet.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 17,1 Mkr och
verksamhetsutrustning till 1,5 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,96
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad
likaså 2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2021
2. Underlag för inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 02 för IT,
Oskarshamns sjukhus daterat 1 september 2021
3. Bilaga 1 - Ritningar Inriktningsbeslut - Ombyggnation av hus 02 för IT,
Oskarshamns sjukhus

Comfact Signature Referensnummer:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 235

Ärendenummer RS 2021/857

Inriktningsbeslut - Ombyggnad för CK-rum, centralt
nätverksrum, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Alla regionens verksamheter är beroende av någon form av IT-system och
det är extra viktigt att denna utrustning fungerar. I dagens och framtidens
vård är IT en integrerad och verksamhetskritisk del i kärnverksamheten,
vilket ställer extremt högra krav på den IT som levereras.
Regionens IT-miljö är en viktig del för den pågående digitala omställningen
inom hälso- och sjukvården. Flertalet kommuner i regionen börjar använda
Region Kalmar läns journalsystem och bygger upp ett beroende till detta.
Utifrån de ökade kraven på tillgänglighet till IT-system och ökade krav på
robusthet behöver distributionsdelen av nätverket på länssjukhuset byggas
om.
Historiskt sett har IT nätverksutrymmen ofta placerats i källarplan, men efter
större bränder i Kalmar och efterföljande riskanalyser har ett behov av en
geografisk spridning identifierats. Robust IT är ett projekt där denna
ombyggnad är en del i att framtidssäkra IT-driften vid länssjukhuset i
Kalmar.
Med avsikt att geografiskt fördela centrala kopplingspunkter inom
länssjukhuset föreslås att en ombyggnad för nytt nätverksutrymme utförs
högt upp i fastigheten. Intill byggs rum för batterier till avbrottsfri kraft som
kan betjäna hela huset, så kallat ”hus-UPS”. Med förslaget skapas en högre
redundans och större tålighet i nätverket mot yttre påverkan såsom brand,
översvämning, oavsiktlig skada eller sabotage. Förslaget medger också andra
möjligheter till omkoppling och att styra om nätverkstrafik.
Mål och syfte
Den förväntade nyttan är att robustheten och störningståligheten i ITsystemen ytterligare förbättras, men framförallt att IT-driften framtidssäkras.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 8,8 Mkr och
verksamhetsutrustning till 6,3 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 1,1
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.

Comfact Signature Referensnummer:
1198638
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Datum

Region Kalmar län

2021-10-12

Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 9 september 2021

Comfact Signature Referensnummer:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 236

Ärendenummer RS 2021/858

Inriktningsbeslut - Ombyggnation för
inscanningsutrustning Klinisk patologi och cytologi,
hus 17, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Som ett led i verksamhetens digitalisering finns behov av ytterligare en
scanner för cytologiglasen. Befintliga scannrar går på högtryck och någon
back-up vid service eller driftstörning finns inte. Den nya scannern kommer
även att fungera som back-up och skapa en viss form av redundans för att
minska sårbarhet och undvika driftstopp.
Verksamheten planerar inköp av utrustning under 2022. Förslaget innebär en
omdisponering av verksamhetens intilliggande lokaler för att en utökning av
befintligt rum ska kunna samla alla scannrar och det arbetet i samma rum.
Utrustningen genererar mycket värme och en separat fläktluftskylare
behöver installeras. Arkivyta och expedition i närliggande rum byggs om
och funktionsarbetsplatser inrättas.
Mål och syfte
Målet med ombyggnationen är att säkerställa en bättre arbetsmiljö för
diagnostikerna samt ökad patientsäkerhet då risken för förväxling av glas
minimeras.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 2,3 Mkr och
verksamhetsutrustning till 70 tkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,12
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 2 september 2021
3. Bilaga 1 - Ritningar Ombyggnation för inscanningsutrustning
Comfact Signature Referensnummer:
1198638
42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 237

Ärendenummer RS 2021/859

Inriktningsbeslut - Laddinfrastruktur för eldrivna
regionbilar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen
gällande utredning samt genomföra projektering och byggnation enligt
framtaget underlag.
Bakgrund
Region Kalmar län är en del av omställningen mot en fossilfri och hållbar
framtid. För att kunna nå målen i enlighet med detta krävs bland annat
uppbyggnad av laddinfrastruktur för eldrivna regionbilar vid sjukhusen i
Kalmar och i Västervik.
Vidare krävs en utredning för att säkerställa kraftmatningen till Regionhuset
vilket troligen innebär att en ny elservis krävs för att täcka hela behovet då
utbyggnad till fullskala av elbilar ska bli verklighet. Utöver det behöver en
översyn av det befintliga brandskyddets nivå ses över och kompletteras.
En fördjupad utredning avseende tillkommande åtgärder, omfattning och
kostnader behöver göras med avseende på detta.
Mål och syfte

Uppförande av två ställverk som ger den frammatning av elkraft som behövs
för att täcka både ett initialt och framtida behov av laddstolpar. Ställverk och
laddstolpar behöver vara i drift till 2023 för att kunna säkerställa laddbehov
av de regionbilar som med största sannolikhet till övervägande del kommer
att vara eldrivna från 2023.
Ekonomi

Byggproduktionskostnader beräknas till 9,9 miljoner kronor.
Verksamhetsutrustning beräknas till 1,47 miljoner kronor.
Kapitaltjänstkostnad beräknas till 0,77 miljoner kronor per år. Övriga
driftskostnader beräknas till genomförandebeslutet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021
2. Underlag Inriktningsbeslut - Laddinfrastruktur för eldrivna regionbilar

Comfact Signature Referensnummer:
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 238

Ärendenummer RS 2021/860

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut Nybyggnation för medicinsk andningsoxygen (LOXtank), Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Regionfastigheter har ansvaret för att försörja länssjukhuset i Kalmar med
medicinska gaser. Försörjningen av andningsoxygen sker via ett
centralgassystem bestående av en tömningscentral, en 10 m3 LOX-tank samt
ett reservgaspaket. Den medicinska gasen distribueras i en ringledning ut till
förbrukare inom sjukhuset. Reservpaketet används vid störningar på LOXtank och är dimensionerat för att kunna försörja sjukhuset i minst två dygn
med andningsoxygen. Normal förbrukning av andningsoxygen har historiskt
legat på ca 250 kg/dygn.
Förbrukningen under våren 2021 har legat mellan 600-900 kg/dygn.
Framgent behöver det säkerställas att den under pandemin uppnådda
förbrukningsnivån vid nya liknande situationer kan hanteras även vid
tryckfall i gasförsörjningen.
Riskanalyser har påvisat en sårbarhet då vi ej längre kan garantera en
reservkapacitet för två dygn. Det har också visat sig att leverantörer inte
alltid kunnat tillgodose leveranser med det behov länssjukhuset har på grund
av ökad konkurrens under pandemin.
Förslaget innefattar en nybyggnad för en andra LOX-tank inom fastigheten
och ett teknikrum för styrning av den medicinska gasförsörjningen.
Mål och syfte
För att kunna tillgodose en högre robusthet i tillförseln av medicinskt
andningsoxygen till sjukhusets patienter är ett redundant system ett krav för
att kvalitetssäkra tillförseln och nå en utökad reservkapacitet. Sårbarheten
reduceras då beroendet av frekventa leveranser minskar.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 1,9 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,09 Mkr/år. Årliga
driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.

Comfact Signature Referensnummer:
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Region Kalmar län
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. Underlag för inriktningsbeslut daterat den 1 september 2021
3. Bilaga 1 – Förslag placering LOX-tank

Comfact Signature Referensnummer:
1198638
45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-10-12
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 239

Ärendenummer RS 2021/861

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut Läkemedelsförsörjning i egen regi, Ombyggnation av
hus 21 Länssjukhuset i Kalmar och hus 17 Västerviks
sjukhus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra ombyggnad enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Läkemedelsförsörjningen till sjukvården, inklusive tillverkning av
cytostatika och radiofarmaka, sker för närvarande via upphandlad
apoteksaktör. Region Kalmars avtal med Apoex går ut Q2 2022.
Idag finns det flera regioner som har organiserat sin läkemedelsförsörjning i
egen regi, helt eller delvis. Dessa regioner vittnar om en mängd fördelar i
och med övertagandet. Betydligt bättre inblick, styrning och en mer
kostnadseffektiv verksamhet är dokumenterade erfarenheter. Kvalitets- och
utvecklingsarbete underlättas av att inte vara beroende av utomstående part.
För att bäst kunna ta till vara regionens sammanlagda farmaceutiska
kompetens och resurser bör alla fortsatt inrymmas under samma
organisation, dvs inom Regionstaben.
Läkemedelssektionens medarbetare är placerade på de tre sjukhusen samt i
regionhuset. Att bedriva läkemedelsförsörjning i egen regi kräver lokaler
anpassade för läkemedelsleveranser, -förvaring och -hantering på Västerviks
sjukhus respektive länssjukhuset i Kalmar. Lokalerna på länssjukhuset
behöver också inrymma arbetsplatser för de nya farmaceuter som kommer
att ha sin arbetsplats där. Antalet medarbetare kommer i och med den nya
verksamheten att utökas.
Framtaget förslag tillgodoser läkemedelsförsörjningens lokalbehov i tid
innan avtalet med extern leverantör går ut och säkerställer regionens tillgång
på läkemedel. Lokalisering för läkemedelsförsörjning i egen regi föreslås
använda hus 21 inom länssjukhuset i Kalmar och hus 17 inom Västerviks
sjukhus.
Mål och syfte
Mål och syfte med ombyggnationen är att
•

tillgodose läkemedelsförsörjningens lokalbehov innan avtalet med
ApoEx går ut för att säkerställa patienters tillgång på läkemedel.
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Region Kalmar län

•

placera lokalerna så effektivt som möjligt med goda förutsättningar
för inleveranser och transport för försörjning till vårdenheterna.

Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 9,5 Mkr och
verksamhetsutrustning till 2,2 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,7
Mkr/år.
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå)
Driftkostnader för lokalvård beräknas öka avseende Kalmar till 220 tkr per
år och för Västervik till 40 tkr per år. Driftskostnader för fastighet beräknas
öka med 25 tkr för Kalmar och för Västervik 26 tkr årligen.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad likaså
2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut daterat den 1
september 2021
3. Bilaga 1 - Ritningar för inriktnings- och genomförandebeslut
Läkemedelsförsörjning i egen regi, Länssjukhuset i Kalmar
4. Bilaga 2 - Ritningar för inriktnings- och genomförandebeslut
Läkemedelsförsörjning i egen regi, Västerviks sjukhus
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§ 240

Ärendenummer RS 2021/862

Inriktningsbeslut och genomförandebeslut - Mobilt
fastighetsnät vid länets sjukhus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra nybyggnad enligt framtaget underlag.
Bakgrund
I samband med arbetet i pågående utredning ”Teknisk kommunikation”
uppdagades att stora delar av regionens lokaler saknar mobil täckning. Det
publika nätet används mestadels och upphandlad leverantör för telefoni
kommer under 2021 att göra uppdateringar i frekvensbanden, vilket riskerar
att innebära utebliven mobiltäckning inomhus i sjukhusens befintliga
byggnader. Modern teknik gör att utvecklingen går mot mobiltelefoni.
Region Kalmar läns behov av telelösningar innebär ett utökat användande av
mobiltelefoni vilket får till följd att egna fastigheter och vissa inhyrda lokaler
behöver förstärkas med mobilt fastighetsnät.
Ett inomhusnät med täckning för mobiltelefoni och Rakel, som står för
RAdioKommunikation för Effektiv Ledning och är Sveriges nationella
kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel är
frekvensoberoende och klarar framtida utbyggnad för 5G föreslås byggas
upp inom alla befintliga byggnader inom sjukhusområdena.
Mål och syfte
Mål och syfte är att
• att regionens sjukhusområden skall ha ett heltäckande
nät för mobiltelefoni
• att bygga upp en infrastruktur som möjliggör en
utökad användning av Rakelsystemet
• öka valmöjligheterna av teleoperatör/er och höja säkerhetsnivån
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 27,0 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 1,5 Mkr/år.
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå)
Driftskostnader för Rakel beräknas öka med 12 tkr per år.
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. Underlag för inriktnings- och genomförandebeslut Mobilt fastighetsnät
vid länets sjukhus, daterat den 27 augusti 2021
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§ 241

Ärendenummer RS 2021/863

Inriktningsbeslut - Ombyggnation för
akutmottagningen hus 19, Länssjukhuset i Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Länssjukhusets akutbesök av patienter till ögon- och öronklinik kan inte ske
på akutmottagningen då det inte finns tillräckligt med undersökningsrum.
Det saknas också administrativa platser och specifikt utrustade
undersökningsrum inom verksamheten för det aktuella flödet av patienter.
Aktuella patienter skickas idag vidare till ett undersökningsrum där klinikens
inneliggande patienter befinner sig. Denna rutin har säkerhetsmässigt varit
ett problem under lång tid men har accentuerats under pandemin.
Förslaget innebär att akutmottagningen utökas med två undersökningsrum
och en expedition med funktionsarbetsplatser. Åtgärderna kommer att
möjliggöra att öron- och ögonpatienter kan tas emot och undersökas inom
akutmottagningens yta. I förslaget ryms även en expedition för
läkarstudenter samt ombyggnationer av sjukhuskyrkans lokaler.
Mål och syfte
Syftet med ombyggnationen är att säkerställa att alla patienter som söker
akutmottagningen oaktat symtom eller vilken specialitet som behövs ska ges
utrymme för undersökning och bedömning. Samtidigt ökas säkerheten
genom att antalet personer som rör sig fritt inom sjukhuset reduceras under
den tid då sjukhusets övriga entréer är stängda.
Bedömning enligt barnrättsperspektivet

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Det innebär
bland annat att barnets bästa ska beaktas vid politiska beslut. Vid
framtagandet av aktuellt förslag har barnrättsperspektivet funnits med i hela
processen.
Ekonomi
I 2021 års prisnivå beräknas byggproduktion till 5,4 Mkr och
verksamhetsutrustning till 0,63 Mkr. Kapitaltjänstkostnader beräknas till 0,4
Mkr/år. Årliga driftskostnadsförändringar tas fram till genomförandebeslut.
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt Landstingsprisindex (augusti 2021) ligger som grund
för uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad
likaså 2,6 procent uppräkning för verksamhetsutrusning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2021
2. Underlag för inriktningsbeslut – Ombyggnation för akutmottagningen,
Länssjukhuset i Kalmar daterad den 27 augusti 2021
3. Bilaga 1 - Ritningar för inriktningsbeslut – Ombyggnation för
akutmottagningen, Länssjukhuset i Kalmar
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§ 242

Ärendenummer RS 2021/970

Avveckling av Kust till Kust AB
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
- avveckla Kust till Kust AB org nr 556481-7822 om samtliga aktieägare
fattar likalydande beslut.
- det kallas till en extra bolagsstämma i bolaget för att verkställa
avvecklingen.
- trafikdirektör Christer Holmgren får fullmakt att föra Region Kalmar läns
talan vid avvecklingen av bolaget Kust till Kust AB.
Bakgrund
Bolagets syfte enligt bolagsordningen är följande ”Bolaget skall värna och
utveckla järnvägstrafiken till, från och inom kust- till kustbanans
trafiksystem”. Under år 2020 beslutade styrelsen i Kust till Kust AB att
lägga verksamheten i bolaget vilande, som en konsekvens av de gjorda
trafik- och avtalsförändringar avseende persontrafiken på kust till kustbanan.
Kust till Kust AB har också behållits för att ”skydda” bolagsnamnet.
Region Blekinge (Blekingetrafiken) har skött administrationen i bolaget
under ca 10 år. Ingen av övriga aktieägare har visat sig villiga att ta över och
sköta administrationen. Nu har diskussionen varit uppe med alla aktieägare
och samtliga har uttryckt att det inte finns något syfte med att behålla
bolaget. Därför föreslås att detta bolag avvecklas. För att kunna hantera
detta, behövs till att börja med att alla aktieägare fattar samma beslut. När
detta är gjort kommer det att behövas en extra bolagsstämma för att ta detta
beslut.
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Region Kalmar län

Aktieägare i Kust till Kust AB org nr 556481-7822 är enligt nedan:
Region Kalmar län
Jönköpings Länstrafik AB
Region Kronoberg
Västtrafik AB
Region Blekinge
SJ AB
Summa

12,50%
12,50%
12,50%
25,00%
12,50%
25,00%
100,00%

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2021
2. Årsredovisning Kust till Kust AB år 2020
3. Kust till Kust AB likvidation 210914
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§ 243

Ärendenummer RS 2021/980

Lokalt tillägg till Bestämmelser gällande
omställningsstöd och pension för förtroendevalda
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar lokalt tillägg till Bestämmelserna gällande
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL samt OPF-KL
18) enligt redovisat förslag.
Till följd av detta ska Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden
m.m. under mandatperioden 2019-2022 kompletteras under rubriken
Pensionsbestämmelser.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige antog den 5 mars 2014, § 26, Bestämmelser gällande
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för nya
förtroendevalda. Härefter antog regionfullmäktige uppdaterade bestämmelser
(OPF-KL 18) den 28-29 november 2018, § 110. I dessa bestämmelser saknas
övergångsregler för förtroendevalda som byter huvudman. För att stimulera
en viss rörlighet mellan huvudmän och inte låta pensionsbestämmelserna
hindra en sådan rörlighet föreslås följande lokala tillägg till bestämmelserna.
-

-

-

Förtroendevalda som omfattats av Pensionsbestämmelser för
förtroendevalda (PBF) i tidigare uppdrag och som byter uppdrag, på
heltid eller minst 40% omfattning, mellan Region Kalmar Län och
kommun eller kommunalförbund ges möjlighet att fortsätta omfattas
av PBF.
Förutsättningen för att få fortsätta omfattas av PBF vid byte av
huvudman är att den förtroendevalda, vid tidpunkten för avgången
från uppdraget hos föregående huvudman, inte hunnit fylla 50 år och
därmed inte kvalificerat sig för visstidspension och ålderspension.
När den förtroendevalde avgår från uppdraget med egenpension eller
avgångsersättning görs en kostnadsfördelning mellan
organisationerna som utgår från uppdragstid, aktuellt prisbasbelopp
och intjänat arvode. Möjligheten gäller under förutsättning att
lämnande organisation åtar sig framtida ekonomiskt ansvar.

Regionstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet för Region Kalmar
län och svarar därmed för lokala tillämpningsanvisningar, tolkning och
tillämpning av bestämmelserna i OPF-KL i enlighet med arbetsordning för
regionstyrelsens arbetsutskott.
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Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2021
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§ 244

Ärendenummer RS 2021/981

Ägardirektiv Kalmar läns pensionskapitalförvaltning,
KLP
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar för sin del Ägardirektiv för Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning enligt redovisat förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommun eller region som överlämnar skötseln av
en kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag utfärda ägardirektiv för
att säkerställa det kommunala ändamålet och att de kommunala
befogenheterna utgör en ram för verksamheten.
Region Kalmar län äger tillsammans med Emmaboda, Hultsfred, Högsby,
Oskarshamn, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås och
Vimmerby kommuner samt Kalmarsunds Gymnasieförbund, aktier i Kalmar
Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Enligt kommunallagen ska ägarna av
kommunala bolag utfärda ägardirektiv eftersom bolaget är en del av den
kommunala verksamheten. Sedan tidigare finns konsortial- och
samarbetsavtal samt placeringspolicy antagna av samtliga delägare.
Syftet med ägardirektivet är att de demokratiska värdena inte eftersätts och
att delägarna har inflytande eftersom bolaget är delägarnas egendom. Det
finns också ett ägaransvar inför medborgaren.
Ägardirektivet styr ägarnas insyn i bolaget. I övrigt styrs verksamheten i
första hand av gällande konsortial- och samarbetsavtal och av beslutad
placeringspolicy.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021
2. Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskaptialförvaltning AB (KLP)
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§ 245

Ärendenummer RS 2021/660

Regionplan 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer förslaget till Regionplan för åren
2022–2024 samt de i planen angivna målen. Planens första år ska
utgöra årsbudget för 2022, varvid
• bilaga 1 till flerårsplan utgör resultatbudget
• bilaga 2 driftramar
• bilaga 3 kassaflödesbudget
• bilaga 4 balansbudget
• bilaga 5 A och B investeringsbudget
• bilaga 6 Ekonomiskt partistöd 2022
2. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2022 till 11:86 kronor per
skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor).
3. Regionfullmäktige fastställer Prislista för allmän- och specialisttandvård,
att gälla från och med den 15 januari 2022.
4. Regionfullmäktige fastställer Prislista Kalmar länstrafik, att gälla från och
med den 1 januari 2022.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska en budget upprättas för kommande kalenderår.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.
Regionplan 2022–2024 är ett strategiskt plan- och styrdokument som binder
samman vision och strategiska mål med den operativa verksamheten och ska
vara vägledande och styrande för verksamhetens inriktning, omfattning och
kvalitet.
I samband med behandling av regionplanen behandlas också förändringar av
priser och avgifter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021
2. Regionplan 2022–2024 med bilagor
3. Prislista för allmän- och specialisttandvård
4. Prislista Kalmar länstrafik
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§ 246

Ärendenummer RS 2021/945

Delårsrapport samt intern kontroll januari-augusti 2021
Beslut
Ärendet behandlas på sammanträdet med regionstyrelsen den 26 oktober
2021.
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§ 247
Revisorernas granskning av delårsrapport
Beslut
Ärendet behandlas på sammanträdet med regionfullmäktige den 17-18
november 2021.
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§ 248
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmält till regionstyrelsen för kännedom:
•

Yttrande över Nationellt stöd för fast läkarkontakt, Socialstyrelsen,
RS 2021/770

•

Yttrande över detaljplan för del av Namnerum 10:1 m.fl. Halltorp
Kriminalvårdsanstalt, Kalmar kommun, RS 2021/553

•

Yttrande över promemorian Förslag om ändring av lagen om utbyte
av sprutor och kanyler (2006:323), RS 2021/805

•

Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll samt särskilda
förkunskapskrav för utbildningar med inriktning vårdadministratör,
RS 2021/623
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§ 249
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

•

Regionsamverkan Sydsverige 2021, RS 2021/59

•

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

•

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg KSA 2021, RS
2020/1189

•

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

•

Svar på begäran om uppgradering av Kalmar Central till klass 2station, Trafikverket, RS 2021/702

•

Avtal mellan Europeiska Kommissionen och Moderna Switzerland
GmbH, RS 2021/8

•

Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av följsamhet till
revisionens tidigare granskningar i Region Kalmar län
, RS
2021/16

•

Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2021, RS 2020/1296

•

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

•

Bemyndigande att underteckna en tilläggsöverenskommelse mellan
statens och Sveriges Kommuner och Regioner om genomförande av
vaccinering mot covid-19, 2021, avseende riktade åtgärder för ökad
vaccinationstäckning, RS 2021/8

•

Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om ökad nationell testning, smittspårning, covidbevis och
tillfrisknandebevis för covid-19 2021, Sveriges kommuner och
regioner, SKR, RS 2020/1168
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Skrivelse till regionstyrelsen om bröstcancerrapporten 2021, ställd av
Malin Sjölander (M), RS 2021/998
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