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§ 254
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för mötet, med
ändringen att punkt 3, Kriminalvårdens planering för utökning i Kalmar län,
utgår.
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§ 255
Aktuellt från Samordningsförbundet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Joakim Ivarsson, förbundschef, redogör för Samordningsförbundets
bakgrund och verksamhet. Samordningsförbundet i Kalmar län bildades år
2005 med stöd av FINSAM-lagstiftningen och består av medlemmarna
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kalmar län samt länets
kommuner. FINSAM-lagstiftningen möjliggör för samordningsförbundets
medlemmar att samverka finansiellt inom rehabiliteringsområdet, med
uppdrag att verka för medborgares möjlighet till stöd och rehabilitering i
syfte att uppnå egen försörjning. Genom samverkan ges därmed individer i
arbetsför ålder ett samordnat stöd från flera olika rehabiliteringsaktörer.
Irene Sjöberg, områdeschef samrehab norra Kalmar län, informerar om
arbetet som bedrivs inom projektet Tillsammans är logiskt. Genom ett nytt
länsövergripande förhållnings- och arbetssätt mellan Region Kalmar län och
Försäkringskassan är syftet att minska ohälsan i länet och därmed stärka
individens egenansvar när det gäller hälsa och välmående. Irene Sjöberg
redogör för de specifika metoder och aktiviteter som används inom projektet,
bland annat beteendemedicin i form av ACT (Acceptance and Commitment
Therapy) samt utbildning av aktuell personal och handläggare. Insatserna har
visat på goda resultat, framförallt genom sänkta långtidssjukskrivningar.
--Föredragning av

Joakim Ivarsson, förbundschef Samordningsförbundet
Irene Sjöberg, områdeschef samrehab norra Kalmar län
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§ 256
Lägesbild vaccination covid-19
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare, redogör för vaccinationsläget i
länet utifrån olika åldersgrupper. Andelen vaccinerade med dos två i
åldersgruppen 16 år och äldre ligger på 83,6 procent. I åldersgruppen 65 år
och äldre är andelen vaccinerade och bokningar för dos tre sammanlagt 75,3
procent.
Det är viktigt att framåt arbeta för en hög vaccinationskapacitet.
Primärvården är idag hårt pressade och samtal förs därför med iDoc i syfte
att öka regionens kapacitet.
Vidare är det även viktigt att arbeta för en hög vaccinationsgrad i samtliga
åldersgrupper. För att fånga upp och motivera personer som ännu inte har
vaccinerat sig behöver trösklarna sänkas och tillgängligheten ökas.
--Föredragning av

Marie Ragnarsson, vaccinationssamordnare
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§ 257
Nationell plan infrastruktur
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, informerar om Trafikverkets
förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033. Region
Kalmar län har tidigare lämnat inspel till Trafikverket inför framtagandet av
förslaget. Inspelen fokuserade främst på objekten:
•

E22 verkebäcksbron

•

E22 genomfart Mönsterås

•

E22 förbifart Bergkvara

•

riksväg 25 glasporten

•

Kust till kustbanan stationsombyggnad Emmaboda

•

Kust till kustbanan dubbelspår Växjö-Alvesta

Den 30 november presenterade Trafikverket sitt förslag. Av förslaget
framgår att flera av Region Kalmar läns tidigare inspel inte har kommit med.
Däremot går det att utläsa positiva besked för länets järnvägar där det
föreslås reinvesteringar och fortsatt utredning av banornas betydelse för
regionförstoring.
Utöver Region Kalmar läns egna inspel har även gemensamma prioriteringar
tagits fram inom Regionsamverkan Sydsverige, vilka avses presenteras för
Trafikverket. I de gemensamma prioriteringarna har Region Kalmar län fått
igenom objekten
•

Kust till kustbanan dubbelspår Växjö-Alvesta,

•

Stångådal- och Tjustbanan,

•

E22 genomfart Mönsterås, samt

•

Kust till kustbanan stationsombyggnad Emmaboda.

--Föredragning av

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör
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§ 258
Lägesrapport Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, ekonomidirektör, informerar om yttrande avseende
förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).
KSA bildades år 2015 och nuvarande förbundsordning beslutades utifrån
dåvarande verksamhet. Under uppstartsåren har inriktning och driftsform för
olika delar av förbundet förändrats. Konsekvensen har blivit juridiska
inlåsningseffekter, laglighetsprövningar, upphandlingsrättsliga hinder och
begränsningar i att utveckla kostnadseffektiva driftsformer, därav behovet av
en reviderad förbundsordning.
Region Kalmar läns förslag på yttrande har arbetats fram i samarbete med
Sydöstra sjukvårdsregionen och ekonomidirektörsnätverket. Lars Mattsson
redogör för innehållet i framtaget yttrande, vilket hanteras i § 289.
--Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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§ 259
Lägesrapport Kalmar Öland Airport AB
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Lars Mattsson, ekonomidirektör, presenterar en lägesrapport för Kalmar
Öland Airport AB samt redogör för rekommenderade stödåtgärder.
Pandemins påverkan på flygplatsers verksamhet har varit stor, under 2020
har det på nationell nivå genomförts flera stödåtgärder i syfte att mildra de
ekonomiska effekterna. Verksamheten på Kalmar Öland Airport har
succesivt öppnat upp men med betydligt färre resenärer än innan pandemin,
en minskning på ungefär 80 procent.
Prognosen för 2021 visar på ett underskott om drygt 32 miljoner kronor,
varav 28 miljoner kronor är direkt kopplade till pandemins effekter.
För att neutralisera de ekonomiska effekterna av pandemin för 2021 föreslås
ägarna att tillskjuta ett stöd om 14 miljoner kronor vardera. Om inte stödet
lämnas uppstår ett ytterligare nedskrivningsbehov av värdet i Regions
Kalmar läns bokslut för 2021. Åtgärden är därmed att betrakta som
kostnadsneutral för Region Kalmar län. Ärendet hanteras i § 293.
--Föredragning av

Lars Mattsson, ekonomidirektör
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§ 260

Ärendenummer RS 2021/848

Yttrande över betänkandet Vilja välja vård och omsorg
– En hållbar kompetensförsörjning inom vård och
omsorg om äldre (SOU 2021:52)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
utredningen Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning
inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Utredningen har i tolkningen av sitt uppdrag utgått från två frågeställningar:
Vad krävs för att fler kvinnor och män ska vilja börja arbeta inom vård och
omsorg om äldre? Vad krävs för att fler ska vilja fortsätta i verksamheten?
Slutsatserna redovisas inom fyra temaområden:
-

Förnya, behålla och utveckla kompetens.

-

Stärk ledarskapet.

-

Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö.

-

Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst.

Sammanfattning av yttrandet

Utredningen utgår från kommunernas ansvar för en hållbar
kompetensutveckling, men många av förslagen påverkar förutsättningarna
för samverkan med regionen.
Regionen är positiv till kvalitetssäkring av utbildningen för undersköterskor
och även till att yrkestiteln skyddas. Förslaget om språkutbildning via vårdoch omsorgscollege har regionen sedan tidigare positiva erfarenheter av och
detta är viktigt för att stärka språkkunskaperna. En hög ambition i
introduktion av nya medarbetare är nödvändig. Likaså kompetensutveckling
inom välfärdsteknik och digitalisering. Däremot saknas invånar- och
brukarperspektivet för att tillföra ytterligare kunskap i förändringsarbetet.
En god samverkan mellan region och kommunerna är viktig för att
säkerställa kravet på specialistkompetens. Inte minst blir det tydligt i
förflyttningen mot nära vård.
Det är viktigt att regionen medverkar till att kommunernas perspektiv lyfts i
samverkan inom sjukvårdsregionen och i det regionala vårdkompetensrådet.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2021
2. Yttrande över Vilja välja vård och omsorg - En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)
3. Sammanfattning av Vilja välja vård och omsorg - En hållbar
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Regionstab HR
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§ 261

Ärendenummer RS 2021/963

Yttrande över promemorian utkast av lagrådsremiss
Nya regler för organdonation
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för organdonation.
Yttrande överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över promemorian utkast
av lagrådsremiss Nya regler för organdonation.
Organdonation gäller den del som rör organbevarande behandling och
särskilt frågan om intubering och respiratorbehandling om dessa åtgärder
sätts in i enbart organbevarande syfte. I utkastet till lagrådsremissen görs
bedömningen att intubering och respiratorvård som initieras enbart i
organbevarande syfte i regel inte kan bedömas medföra mer än ringa skada
eller ringa lidande för donatorn.
Sammanfattning av yttrandet

Förslaget till nya regler för organdonation kommer enligt Region Kalmar
läns uppfattning att ge professionen tydligt stöd för en trygg väg till
donation. Resultatet kommer att bli att fler transplantationer kan genomföras.
Region Kalmar läns ställer sig därför bakom förslaget till nya regler för
organdonation.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2021
2. Yttrande över promemoria utkast av lagrådsremiss Nya regler för
organdonation
3. Promemoria Utkast till lagrådsremiss - Nya regler för organdonation
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
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§ 262

Ärendenummer RS 2021/1068

Yttrande över förslag på ny småländsk trästrategi och
handlingsplan för åren 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar på
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022-2024.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg, för vidare hantering inför
slutligt förslag och antagande i respektive organisation.
Bakgrund
De tre regionförbunden och länsstyrelserna i Småland antog 2011 en
regional strategi för hur offentliga aktörer ska arbeta med utveckling av och
stöd till den trärelaterade industrin i Småland. Bakgrunden var att den
småländska träindustrin, som svarar för en tredjedel av Sveriges
sysselsättning och omsättning, var hårt konkurrensutsatt och många
arbetstillfällen flyttade utomlands. De viktigaste utgångspunkterna var att
samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser samt synliggöra den
trärelaterade industrin nationellt och internationellt. Handlingsprogram
kopplat till strategin genomfördes i tre etapper; 2012–2014, 2015–2017 samt
2018–2020. Insatserna resulterade i en rad positiva effekter och utvecklingar
inom den småländska träindustrin. Under sista etappen skulle trästrategin
även sammankopplas till Skogsstrategin som då var under framtagande.
I början av 2020-talet pågår stora förändringar inom träindustrin. Europeiska
och nationella målsättningar om minskade utsläpp från fossila källor främjar
ett ökat användande av trä. Produktutveckling för träbaserat byggmaterial i
kombination med ett ökat intresse för träkonstruktion har drivit upp
efterfrågan på råmaterial från den svenska skogen. Detsamma gäller
innovationer av nya användningsområden för trä som material som
fordonsbränsle, textilier och kemikalier.
Företag inom träindustrin ser, precis som företag i andra branscher,
möjligheter i det industriella skifte man brukar benämna ”Industri 4.0” och i
det ökade fokuset på hållbara affärsmodeller. Eftersom majoriteten av
företag inom träindustrin är små och medelstora finns både potential och
utmaningar i att möta dessa samhälleliga och industriella förändringar.
Förändrade förutsättningar innebär ett behov av omstart och förnyelse.
Därmed föreslås en ny trästrategi och handlingsplan som ägs gemensamt av
Region Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och
Länsstyrelserna i de tre länen. Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–
2024 ska främja hållbar tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden:

1) Kompetensutveckling – Stärk kompetensutvecklingen i träindustrin
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2) Affärsutveckling – Stärk träföretagens förmåga till affärsutveckling
3) Produkt- och materialutveckling – Öka användningen och
återanvändningen av trä samt utveckla nya produkter och lösningar

4) Produktionsutveckling – Stärk utvecklingen av effektiv och hållbar
produktion

5) Attitydutveckling – Öka attraktiviteten till arbete och utbildning i
träindustrin
Till varje insatsområde föreslås vidare ett antal konkreta insatser med
berörda aktörer; i regel en ansvarig aktör samt ett antal medverkande aktörer
till varje insats.
I strategin används ”träindustrin” som samlande beteckning för flera
branscher där trä är huvudmaterial; sågverk, träbearbetning,
komponenttillverkning, träbyggnad, möbler, inredning, emballage.
Yttrande
Träindustrin utgör en mycket viktig näring som skapar arbetstillfällen och
förädlingsvärden i Kalmar län. Den spelar även en nyckelroll i utvecklingen
av biobaserad cirkulär ekonomi. Träindustrins fortsatta utveckling behöver
stödjas av en strategi som är anpassad efter omvärldens ständiga
förändringar och branschens aktuella behov. Detta förslag till reviderad
trästrategi med handlingsplan lyfter fram aktuella perspektiv så som
hållbarhet, kompetensförsörjning, digitalisering och internationalisering,
vilket ligger helt i linje med Region Kalmar läns regionala
utvecklingsstrategi (RUS). Förslaget utgör ett bra underlag för vidare
revidering mot en slutlig och ny trästrategi och handlingsplan.
Samtidigt vill Region Kalmar län lämna följande synpunkter:
Den nya trästrategin bör innehålla en tydligare beskrivning av hur den
föregående trästrategin med sina tre olika etapper utvecklades. Detta för att
sätta det pågående revideringsarbetet i ett tydligare sammanhang. Av samma
anledning skulle även processen kring revideringsarbetet behöva förtydligas.
Flera av de insatser som beskrivs tar utgångspunkt i redan pågående uppdrag
och samverkande aktörer. Det är värdefullt att värna om väl fungerande
samverkan och insatser men även att insatser kontinuerligt utvärderas så att
eventuellt fler aktörer kan involveras. Annars finns risken att strategin
fokuserar på aktörer med minskad relevans och samtidigt missar andra
aktörer och processer som bör involveras i högre grad. En aktör som Region
Kalmar län saknar är till exempel ALMI.
Vidare anser Region Kalmar län att betydande aktörer som till exempel
Skogsindustrierna och Såg i Syd bör nämnas. Vad gäller insatser under
avsnitten 1 Kompetensutveckling bör Hushållningssällskapet – en av Kalmar
läns viktigaste utbildningsaktörer – nämnas. Under samma avsnitt vill också
Region Kalmar län att insatser beaktas för stärkt samarbete och samverkan
med betydande utbildningsaktörer även utanför Smålandsgränser, vilket kan
gynna både branschen och de tre smålandslänen.
Under 5 Attitydutveckling – Öka attraktiviteten till arbete och utbildning i
träindustrin önskar Region Kalmar län nyansera skrivningen om attityderna
till träindustrin. Det är viktigt att i beskrivningen påvisa den höga
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teknikgraden inom industrin men att samtidigt konstatera att det fortfarande
behöver arbetas med attityderna till industrin hos allmänheten.
Det är också angeläget att trästrategins arbete strävar efter en så jämn
geografisk fördelning som möjligt mellan länen vad gäller både
ansvarstagande och nyttoskapande. Det är viktigt att det finns resurser,
verktyg och konkreta planer hos de aktörer som har huvudansvar för
respektive insatsområden att aktivt arbeta och samarbeta med alla de län som
trästrategin avser.
--Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden
den 24 november 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens
arbetsutskott att anta redovisat yttrande som sitt svar på Smålands trästrategi
och handlingsplan 2022-2024.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse från RUN daterad den 24 november 2021
2. Remissversion av Smålands trästrategi och handlingsplan 2022 – 2024
3. 2021-11-24 Protokoll regionala utvecklingsnämndens presidium signed
Protokollsutdrag till: Region Kronoberg, Regionala utvecklingsförvaltningen
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§ 263

Ärendenummer RS 2021/1121

Yttrande över regional infrastrukturplan Halland 2022 –
2033
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott
antar redovisat yttrande som sitt svar på regional infrastrukturplan Halland
2022–2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling.
Yttrandet överlämnas till Region Halland.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Halland getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på remissversion av Regional infrastrukturplan Halland 2022–
2033, Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling.
Yttrande
Genom regionernas gemensamma samverkan inom Regionsamverkan
Sydsverige finns ett gemensamt intresse av att tillsammans verka för ett
bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske inte minst genom
snabbare järnvägsförbindelser mellan våra tillväxtmotorer. Det är därför
positivt att Region Hallands infrastrukturplan innehåller två
samfinansieringar av mindre järnvägsåtgärder på storregionala järnvägsstråk
i Sydsverige:
•

Ett nytt mötesspår föreslås på Viskadalsbanan. Den knyter både
samman tillväxtmotorerna Varberg och Borås med varandra och
ansluter till Kust till Kustbanan mellan tillväxtmotorerna Kalmar och
Göteborg.

•

På Markarydsbanan som knyter samman tillväxtmotorerna Halmstad
och Hässleholm/ Kristianstad med varandra föreslås förbättringar av
plattformar.

--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021 och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25
november 2021. Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsens
arbetsutskott att anta redovisat yttrande som sitt svar på regional
infrastrukturplan Halland 2022–2033, Transportinfrastruktur för en hållbar
utveckling.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Tjänsteskrivelse KTN daterad den 12 november 2021
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3. Remissversion regional infrastrukturplan Halland
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
Protokollsutdrag till: Region Halland, Regionala utvecklingsförvaltningen,
Kalmar Länstrafik
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§ 264

Ärendenummer RS 2020/1264

Utredningsuppdrag beslutade av regionfullmäktige i
regionplan 2020-2022 och 2021-2023
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 24 november 2021) redovisas uppdrag
från regionplanerna 2020-2022 och 2021-2023.
Tidplanen för följande uppdrag har justerats:
•

Utredningsuppdrag 21/08 - Utreda möjligheterna att tillsammans med
länets kommuner förenkla och effektivisera administrationen kring
särskilda persontransporter för särskolans verksamhet

Redovisningen av uppdraget är flyttat från den 14 december 2021 till den 8
mars 2022.
•

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

Slutredovisning av uppdraget sker den 14 december 2022.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021
2. Uppdraglista daterad den 24 november 2021
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§ 265

Ärendenummer RS 2019/1122

Utredningsuppdrag 20/06 - Redovisa ett förslag till
modell för hälsovårdsprogram för äldre
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av utredningsuppdrag 20/06 om
att redovisa ett förslag till modell för hälsovårdsprogram för äldre.
Regionstyrelsen godkänner hälsovårdsprogram för äldre att gälla från och
med 1 september 2022 och tillsvidare.
Bakgrund
Av regionplan 2021-2023 följer ett uppdrag att redovisa ett förslag till
modell till hälsovårdsprogram för äldre.
Hälsovårdsprogrammet ska vara utformat på ett sätt som gynnar invånaren,
ska vara så generaliserbart som möjligt och samtidigt anpassas för den unika
individens behov. Region Kalmar län kommer under 2022 införa riktade
hälsosamtal för länets 40-, 50- och 60-åringar. Som ett led i Region Kalmar
läns arbete med hälsofrämjande insatser och för att invånare i olika
åldersgrupper så långt som möjligt ska få ta del av dessa insatser läggs nu
även ett förslag om hälsovårdsprogram för äldre. Förslaget ska därigenom
även syfta till att åstadkomma jämlik vård och jämlika hälsovårdande
insatser för regionens medborgare oavsett ålder.
Det är viktigt att den enskilde invånaren känner en trygghet i sin kontakt
med vården och en meningsfullhet i att delta i regionens erbjudande om
hälsovårdsprogram. För att möjliggöra kvalitativa insatser riktade till
målgruppen bör ett hälsovårdsprogram för äldre därför huvudsakligen utgå
från en bedömning hos vården men i förlängningen i överenskommelse med
invånaren. Därtill är det viktigt att fortsätta arbetet med samordnad
individuell plan och fast vårdkontakt.
Inför utformandet av förslaget har synpunkter samlats in från ett flertal
verksamheter och fackliga organisationer inom Region Kalmar län samt från
invånarrepresentanter. Även omvärldsbevakning och genomgång av
befintligt kunskapsläge har utförts. Bedömningen utgår från insamlade
behov från målgruppen inklusive anhöriga samt utlåtande från
vårdprofessionerna. Redan inarbetade arbetssätt inom Region Kalmar län har
också beaktats precis som syftet att programmet ska leda till jämlik vård och
jämlika hälsofrämjande insatser över flera ålderskategorier.
Detta innebär att förslaget bygger på den informationsinsats som invånarna
och verksamheterna efterfrågat samt den geriatriska riskprofil med
efterföljande hälsosamtal som regionen idag genomför. Efter att nationell
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översyn genomförts kan även vissa vaccinationer bli aktuella som en del i
programmet.
Sammanfattning av utredningens förslag

•

Informationsmaterial till de som fyller 70 år

•

Erbjudande om vaccination efter att nationell översyn är klar

•

Geriatrisk riskprofil till de som fyller 79 år

•

Vid behov hälsosamtal utifrån utfall av geriatrisk riskprofil

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2021
2. Slutrapport Utredningsuppdrag 20/06 - Redovisa ett förslag till modell
för hälsovårdsprogram för äldre
3. Förslag till hälsovårdsprogram för äldre

Comfact Signature Referensnummer:
1237038
18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-12-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 266

Ärendenummer RS 2021/842

Svar på granskning från regionrevisorerna - Samverkan
mellan regionen och kommunerna avseende psykisk
ohälsa bland äldre
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över PwCs
granskningsrapport gällande samverkan mellan Region Kalmar län och
kommunerna i länet kring psykisk ohälsa bland äldre.
Yttrandet överlämnas till regionrevisorerna.
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Region Kalmar län samt revisorerna i
Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar och Oskarshamns
kommun har låtit granska samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre.
Granskningen genomfördes av PwC och genomfördes under våren 2021 och
presenterades som en rapport 2021-08-31.
Syftet med granskningen var ”att bedöma om Region Kalmar län och
kommunerna bedriver en ändamålsenlig verksamhet och ett tillräckligt bra
samarbete och samverkan i enlighet med gällande lagar som syftar till att
främja äldres psykiska hälsa”
Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten var att ”Region
Kalmar län och kommunerna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet
och ett tillräckligt bra samarbete och samverkan i enlighet med gällande
lagar som syftar till att främja äldres psykiska hälsa”.
Yttrande
Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen:
•

att säkerställa att lokala överenskommelser upprättas avseende
samverkan och ansvarsfördelning mellan kommunerna samt
hälsocentralerna och primärvårdens öppenvårdspsykiatri.

•

att se över behovet av en överenskommelse specifikt avseende äldre
med psykisk ohälsa.

•

att genomföra en målgruppsanalys av äldre med psykisk ohälsa och
arbeta fram konkreta handlingsplaner utifrån analysens resultat.
Säkerställ att äldre från andra kulturer inkluderas i analysen.

•

att utgå från målgruppsanalysens resultat vid utformning av
förebyggande insatser. Målsättningar och aktiviteter behövs tas fram
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för det förebyggande arbetet bland annat i syfte att få genomslag och
konkretisera prioriterade områden.
•

att utvärdera äldres tillgång inom regionen till såväl
specialistpsykiatrin som primärvårdens öppenvårdspsykiatri.

•

att utveckla användningen av SIP som verktyg för att samordna och
planera insatser riktade mot äldre med psykisk ohälsa. För att
åstadkomma en förändring behöver samtliga aktörer säkerställa
tillämpningen av bestämmelserna angående SIP.

•

att utveckla uppföljning och rapportering avseende äldres psykiska
hälsa och koppla detta på ett tydligt sätt till ambitioner och mål.

Samtliga sjukvårdsförvaltningar har tagit del av revisionsrapporten, beslut
och missiv i arbetet kring samverkan mellan Region Kalmar län och sex
kommuner i länet kring psykisk ohälsa bland äldre.
Det finns ett väl utvecklat länsövergripande arbete inom ramen för
länsgemensam ledning där psykisk hälsa och äldre ingår. Det finns
framtagna handlingsplaner med tillhörande aktiviteter för de samordnande
grupperna. De flesta rekommendationerna från granskningen berör
samverkan mellan regionen och länets kommuner och behöver därmed
hanteras i de samverkansgrupper som finns. Det är viktigt med samsyn
mellan regionen och länets samtliga kommuner och i framtida revidering av
styrdokument och överenskommelser kommer Länsgemensam ledning
särskilt beakta området äldres psykiska hälsa.
Bifogad handlingsplan visar på en gemensam planering grundad på
rekommendationerna i revisionsrapporten. Handlingsplanen redogör också
för uppföljningen av samtliga aktiviteter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2021
2. Handlingsplan äldres psykiska hälsa
3. Granskningsrapport – Granskning av Samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland äldre
4. Missivbrev - Samverkan mellan regionen och kommunerna avseende
psykisk ohälsa bland äldre
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§ 267

Ärendenummer RS 2021/831

Svar på skrivelse angående länets tre sjukhus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Martin Kirchberg (SD) har lämnat in skrivelse till regionstyrelsen gällande
länets tre sjukhus. I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen utfäster sig att för
framtiden slå vakt om och utveckla samtliga tre nuvarande sjukhus i Region
Kalmar län.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) har lämnat in skrivelse till regionstyrelsen gällande
länets tre sjukhus. I skrivelsen föreslås att regionstyrelsen utfäster sig att för
framtiden slå vakt om och utveckla samtliga tre nuvarande sjukhus i Region
Kalmar län.
Sammanfattning av yttrandet

För att klara utmaningar inom svensk sjukvård behöver alla länets tre
sjukhus utvecklas kontinuerligt, men på olika sätt. För de akuta eller väldigt
allvarliga tillstånden kommer vi att även fortsatt se en omväxlande
förflyttning till och från de större sjukhusen medan utvecklingen av nära
vård sannolikt kommer att ledas av de mindre sjukhusen för att sedan spridas
till de större.
Med de beslut som är fattade i regionplaner och långsiktiga strategier
markerar det tydligt Region Kalmar läns ambition om att utveckla och
bevara de tre sjukhusen i länet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2021
2. Yttrande över skrivelse angående länets tre sjukhus
3. Skrivelse till regionstyrelsen – slå vakt om våra tre sjukhus!
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§ 268

Ärendenummer RS 2021/927

Yttrande över rapporten Bromma flygplats – underlag
för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på rapporten Bromma
flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 27 april 2021 att tillkalla en
bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av
driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. Uppdraget har, som
förtydligas i rapporten, inte varit om flygplatsen ska läggas ner, inte heller att
inleda av någon form av förhandling.
Underlaget presenteras på Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Rapporten är gedigen och ger en god bakgrund till Bromma flygplats historia
och dess många tidigare hot om nedläggning, tillsammans med förslag och
konsekvensanalys av hur en nedläggning bör/kan gå till.
Rapporten beskriver att det är möjligt att snarast påbörja statens avveckling
av sitt engagemang i Bromma flygplats. I praktiken betyder det att
regeringen kan påbörja beredningen av rapporten genom att låta
remissbehandla den. Nästa steg i en avvecklingsprocess blir att regeringen
lägger fram en skrivelse till riksdagen och därigenom meddelar sin avsikt att
genom erforderliga beslut och övriga åtgärder genomföra en förtida
avveckling av Bromma flygplats.
Förslaget till avvecklingen av Bromma flygplats är att arbetet påbörjas
skyndsamt med ett antal förutsättningsskapande beslut på politisk nivå. När
sådana beslut är fattade kan genomförandeprocessen ta vid. Denna bör ske
ansvarsfullt och i god ordning och får ta uppskattningsvis minst tre upp till
fem år. Efter den tidsperioden är Bromma avvecklad som flygplats. Därefter
återstår en successiv process med att under lång tid omvandla området till
den markanvändning som Stockholms stad beslutar, inklusive åtgärder för
sanering.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län anser i första hand att Bromma flygplats ska finnas kvar
och bedriva sin verksamhet likt tidigare. Om flygplatsen ska läggas ner
måste Arlanda tidigt förberedas och stå färdig för inrikes resenärer från
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regionala flygplatser i samband med att Bromma flygplats inte längre är i
bruk.
Region Kalmar län vill därför, än en gång, tydligt markera i denna fråga:
Bromma kan inte läggas ned innan fullgod tillgänglighet finns på Arlanda
alternativt att resor med tåg ger samma restider och punktlighetsgaranti som
en resa med flyg.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021 och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25
november 2021. Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsen att anta
redovisat yttrande som sitt svar på rapporten Bromma flygplats – underlag
för avveckling av drift och verksamhet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Tjänsteskrivelse KTN daterad den 8 november 2021
3. Yttrande över rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av
drift och verksamhet
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 269

Ärendenummer RS 2021/939

Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av
begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling
av Bromma Stockholm Airport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Swedavia AB:s
sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av
Bromma Stockholm Airport.
Yttrandet överlämnas till Näringsdepartementet.
Bakgrund
Swedavia fick på ägardialogen 23 juni 2021 ett uppdrag att i form av en
konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv titta på ett
eventuellt politiskt beslut att i förtid stänga Bromma Stockholm Airport.
Sammanfattningen av konsekvensanalysen är ute på remiss fram till 20
december 2021. Regeringen ber remissinstanser att enbart lämna synpunkter
på dokumentet som sådant, övriga synpunkter hänvisas till regeringens
uppdrag om avveckling av Bromma (Ds 2021:25).
Rapporten är i huvudsak bestående av sammanfattande punkter. Av
rapporten följer en samlad bedömning att det under rådande
marknadsförutsättning (exempelvis med anledning av effekterna av Covid 19
pandemin) inte är affärsmässigt motiverat att fortsätta driva Bromma
Stockholm Aiport samt att Arlanda bör utvecklas i takt med marknadens och
samhället behov.
Sammanfattning av yttrandet
Region Kalmar län anser att utvecklingen inte kan ske i takt med
marknadens och samhällets behov utan måste vara iordningsställt när/om en
nedläggning sker. Nationella tillgänglighetsmål är tydliga med att hela landet
ska ha grundläggande tillgänglighet som kan bidra till utveckling. En
nedläggning av Bromma flygplats ger sämre tillgänglighet för Kalmar län
och andra delar av landet som saknar välfungerande tågförbindelser.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021 och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25
november 2021. Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsen att anta
redovisat yttrande som sitt svar på Swedavia AB:s sammanfattning av
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begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma
Stockholm Airport.
Handlingar
1. Yttrande över Swedavia AB:s sammanfattning av begärd
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport
2. Sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida
avveckling av Bromma Stockholm Airport
3. Ojusterat protokollsutdrag från RUN daterat den 24 november 2021
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§ 270

Ärendenummer RS 2021/959

Yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2022-2033
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Skåne getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–
2033. Remissversionen av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
2022–2033 presenteras digitalt via följande länk: https://arcg.is/1fvunv.
Yttrande
Genom gemensam samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige har
Region Skåne och Region Kalmar län ett gemensamt intresse av att
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan regionernas
tillväxtmotorer och genom att skapa bättre förutsättningar för att transportera
gods på järnvägarna. För Region Kalmar län är en snabb järnvägsförbindelse
till och från Kastrup, regionens viktigaste internationella flygplats, dessutom
av stor vikt. Region Kalmar län ser därför positivt på att den skånska
infrastrukturplanen föreslås innehålla betydande samfinansiering av
storregionala järnvägsstråk i Sydsverige.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021 och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25
november 2021. Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsen att anta
redovisat yttrande som sitt svar på förslag till regional
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022–2033.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Tjänsteskrivelse KTN daterad den 8 november 2021
3. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 271

Ärendenummer RS 2021/958

Yttrande över granskningshandling Regionplan för
Skåne 2022 – 2040, Region Skåne
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Region Skånes
granskningshandling Regionplan för Skåne 2022–2040.
Yttrandet överlämnas till Region Skåne.
Bakgrund
Region Kalmar län har getts möjlighet att lämna synpunkter på Region
Skånes granskningsförslag till Regionplan för Skåne 2022–2040. Region
Kalmar län har under regionplanens samrådsskede lämnat ett remissvar (se
beslut från regionstyrelsens arbetsutskott den 28 april 2021, RS 2020/1197).
Yttrande
Av Region Kalmar läns remissyttrande under samrådsskedet framgår att
regionen med fördel ser att den gemensamma samverkan inom
Regionsamverkan Sydsverige på ett tydligare sätt får ge ett avtryck i
regionplanen, samt ett tydligare storregionalt perspektiv för att lyfta
gemensamma utmaningar med bäring på fysisk planering. Region Kalmar
län bedömer att Region Skåne på ett förtjänstfullt sätt har beaktat regionens
synpunkter.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande som sitt svar på Region Skånes granskningshandling Regionplan för
Skåne 2022-2040.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040
3. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 272

Ärendenummer RS 2021/914

Yttrande över Länstransportplan för Kronobergs län
2022–2033
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på förslag till
länstransportplan för Kronobergs län 2022–2033.
Yttrandet överlämnas till Region Kronoberg.
Bakgrund
Region Kalmar län har av Region Kronoberg getts möjlighet att inkomma
med synpunkter på förslag till länstransportplan för Kronobergs län 2022–
2033.
Yttrande
Genom den gemensamma samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige
har Region Kronoberg och Region Kalmar län ett gemensamt intresse av att
tillsammans verka för ett bättre sammanknutet Sydsverige. Det behöver ske
inte minst genom snabbare järnvägsförbindelser mellan regionernas
tillväxtmotorer, alternativt bussförbindelser där järnväg saknas. Det är därför
positivt att Region Kronoberg föreslår samfinansiering av åtgärder på
storregionala stråk, dels på Kust till kustbanan som knyter samman Kalmar,
Växjö, Borås och Göteborg med varandra, dels riksväg 25 som binder
samman Kalmar, Växjö och Halmstad med varandra. Vidare ser Region
Kalmar län positivt på breddning av väg 941 mellan Lillagården och
Stenbrohult, en åtgärd precis vid länsgräns och som får positiva effekter även
på person- och godstransporter i Kalmar län.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021 och på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 25
november 2021. Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsen att anta
redovisat yttrande som sitt svar på förslag till länstransportplan för
Kronobergs län 2022–2033.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Tjänsteskrivelse KTN daterad den 8 november 2021
3. Förslag på regional infrastrukturplan Kronobergs län 2022–2033
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 273

Ärendenummer RS 2021/1022

Yttrande över Trafikverkets rapport analys av
alternativa modeller för färjetrafik till Gotland
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på Trafikverkets
rapport, Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.
Bakgrund
Den 23 juli 2020 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att analysera fyra
alternativa modeller för den framtida statligt upphandlade färjetrafiken till
och från Gotland:
1. Sammanhållen upphandling av fartyg och drift inklusive eventuella
garantier (tillämpas idag)
2. Statligt ägda fartyg och upphandlad drift
3. Statligt hyrda fartyg och upphandlad drift
4. Gotlandstrafiken helt i statlig regi
Trafikverket föreslår i sin rapport att modell 2, statligt ägda fartyg och
upphandlad drift, ska tillämpas för den framtida Gotlandstrafiken. Det
primära argumentet är att den huvudsakliga konkurrensbegränsande faktorn
då tas bort – tillgången till fartyg anpassade efter kravbilden.
Av regeringsuppdraget framgår dessutom att Trafikverket utifrån de olika
alternativen bland annat ska redovisa:
•

Effekter och konsekvenser i förhållande till de transportpolitiska
målen

•

En bedömning av samhällsekonomisk effektivitet, kostnader och
finansiering

•

En analys och beskrivning av miljöeffekter inklusive hur en
fossilbränslefri Gotlandstrafik kan uppnås

•

En effekt- och konsekvensbeskrivning för boende och näringsliv på
Gotland

Bakgrunden till uppdraget är dels att upphandlingen av färjetrafiken till och
från Gotland ända sedan starten på 1970-talet har präglats av begränsad
konkurrens, dels att statens kostnader har ökat under senare år.
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Sammanfattning av yttrandet
Region Kalmar län ser ett behov av att Trafikverket tar ett tydligare
helhetsgrepp när kortare överfartssträckor och val av hamnar för
Gotlandstrafiken analyseras. En förlust av Oskarshamns hamns TEN-T
status skulle inte bara vara negativt för Kalmar län, utan hela södra Sverige.
Vidare bör Trafikverket på ett tydligare sätt beakta växthusgasutsläppen från
alla inrikes transporter till och från Gotland. Även om växthusgasutsläppen
från själva färjetrafiken kan minskas genom att välja hamnar längre norrut
med kortare överfartssträckor, riskerar växthusgasutsläppen från vägtrafiken
att öka eftersom resorna från södra Sverige då blir både längre i tid och
kilometer. Det gäller inte minst från tung trafik då 75 procent av
godstransporterna till och från Gotland sker via Oskarshamns hamn idag.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande som sitt svar på Trafikverkets rapport, Analys av alternativa
modeller för färjetrafik till Gotland.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 19 november 2021
2. Yttrande över Trafikverkets rapport - Analys av alternativa modeller för
färjetrafik till Gotland, Infrastrukturdepartementet
3. Rapport – Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 274

Ärendenummer RS 2021/1069

Remiss av Region Kalmar läns kulturplan 2023-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag av Kulturplan i Kalmar län
2023-2024 på remiss till berörda intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 mars 2022.
Bakgrund
En regional kulturplan är en beskrivning av det regionala kulturlivet och de
prioriteringar regionen vill föra i fråga om regionala kulturverksamheter
inom alla konst- och kulturområden som erhåller regionala och statliga stöd.
Kulturplanen omfattar även strategiska områden som är kopplade till de
övergripande målen i kulturplanen. Dessa är baserade på de prioriterade
utvecklingsområdena i den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala kulturplanen ligger som grund för fördelning av statsbidrag
enligt förordningen (2010:2012) kultursamverkansmodellen som ska bidra
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.
I Regionplanen för 2021-2023 gavs i uppdrag att revidera kulturplanen. Den
befintliga kulturplanen för Kalmar län, Kultur att växa i, gäller till och med
2022. Revideringen görs i två steg på grund av corona-pandemin; först en
aktualisering av befintlig kulturplan för åren 2023-2024, och därefter en
revidering av kulturplanen som sedan gäller från och med 2025.
Genom att revideringen sker i två steg skapas förutsättningar att inför
process med revidering av kulturplan ta med erfarenheter från pandemin och
ett mer stabilt läge för samverkan med kommunerna och samråd med det
professionella kulturlivet och det civila samhället.
Kommunerna och kulturorganisationerna har haft möjlighet att inkomma
med synpunkter till remissversionen av aktualiserad kulturplan.
Under aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts som en
del av Region Kalmar läns arbete med barnkonventionen.
Aktualiseringen har fokuserat på:
1. Text- och bildmässig översyn (uppdateringar, strykningar)
2. Tydligare struktur
3. Målen kopplade till konst- och kulturområdena och de prioriterade
utvecklingsområdena
4. Beaktande av coronapandemins påverkan av kulturlivet
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5. Uppdatering lagar och ansvar
6. Prövning av barnets bästa i enlighet med barnkonventionen
7. Utvecklad beskrivning av barnkonventionen, nationella minoriteter
och Agenda 2030
Tidplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de
aktörer som finns omnämnda i bilagan Sändlista. Svar på remissförfrågan
önskas senast den 31 mars 2022. Därefter kommer inkomna yttranden att
sammanställas och eventuella revideringar av kulturplanen att göras. Beslut
av den slutliga versionen av aktualiserad kulturplan förväntas ske i
regionfullmäktige under hösten 2022.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att skicka ut
redovisat förslag av Kulturplan i Kalmar län 2023-2024 på remiss till
berörda intressenter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Förslag på Kultur att växa i, Kalmar läns kulturplan 2023-2024
3. Sändlista, remissinstanser
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 275

Ärendenummer RS 2021/1070

Remiss av Regional utvecklingsstrategi Region Kalmar
län (RUS)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag på Regional utvecklingsstrategi
för Kalmar län 2030 på remiss till berörda intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 mars 2022.
Bakgrund
Enligt förordningen som styr det regionala utvecklingsuppdraget har
regionen uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Det ska
vara en långsiktig och övergripande strategi för länets hållbara utveckling.
Av förordningen framgår också att en aktualitetsprövning av denna ska ske
under innevarande mandatperiod. Nuvarande RUS för Kalmar län, RUS
2030, beslutades våren 2018. Regionens roll är att samordna framtagandet,
genomförandet samt följa upp strategin. Strategin är sektorsövergripande och
genomförandet kräver samverkan och samhandling mellan olika aktörer.
I Regionplanen 2020-2022 gavs i uppdrag att under 2021 göra en
aktualisering av strategin. Enligt beslut i regionstyrelsen den 15 juni 2021
ska de tidigare identifierade fyra utvecklingsområdena fortsatt prioriteras:
- Delaktighet, hälsa och välbefinnande
- God miljö för barn och unga
- Hållbar samhällsplanering
- Stärkt konkurrenskraft
Detsamma gäller strategins tre horisontella perspektiv; digital omställning,
kompetensförsörjning, internationalisering.
Regionstyrelsen beslutade också (15 juni 2021) följande fokus för
aktualiseringen:
1. Uppföljning av indikatorer
2. Analys av corona-pandemins påverkan
3. Formulering av 2-3 målformuleringar till varje av de fyra prioriterade
utvecklingsområdena
4. Tydligare koppling till hur olika strategier, handlingsplaner och
program förhåller sig till varandra och till den regionala
utvecklingsstrategin, samt till hållbarhetsmålen och Agenda 2030.
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Hela strategin har utifrån ovan granskats och fått ny layout. I processen för
aktualiseringen har en prövning av barnets bästa genomförts. Därmed har
barnets bästa beaktats i enlighet med Barnkonventionen.
Under aktualiseringsprocessen har dialog förts med länets aktörer i Region
Kalmar läns ordinarie olika forum och nätverk, liksom ledningsgrupperna i
samtliga av länets kommuner.
Den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin remitteras nu till ett antal
av länets aktörer och andra regioner för förankring samt för att fånga upp
eventuella kompletterande synpunkter.
Tidplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de
aktörer som finns omnämnda i bilagan Sändlista, remissinstanser. Svar på
remissförfrågan önskas senast den 31 mars 2022. Därefter kommer inkomna
yttranden att sammanställas och eventuella revideringar av strategin att
göras. Beslut av den slutliga versionen av aktualiserad regional
utvecklingsstrategi förväntas ske i regionfullmäktige under hösten 2022.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021. Nämnden har föreslagit att regionstyrelsen skickar ut
redovisat förslag på Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 på
remiss till berörda intressenter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Förslag på Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
3. Sändlista, remissinstanser
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 276

Ärendenummer RS 2021/1071

Remissversion av aktualisering av Region Kalmar läns
skolkulturstrategi, Relevant 2023-2024
Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen skickar ut redovisat förslag till skolkulturstrategin
RELEVANT på remiss till berörda intressenter.
Sista svarsdag för remissen är den 31 mars 2022.
Bakgrund
Skola och kultur är ett prioriterat kulturpolitiskt område på kommunal,
regional och statlig nivå. I nationella kulturpolitiska mål uttrycks att
kulturpolitiken särskilt ska uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.
Även i FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) samt i
den nationella läroplanen för grundskolan (Lgr11) återfinns skrivelser som
beskriver barn och ungas rätt att ta del av och utöva kultur.
På regional nivå benämns skola och kultur som ett särskilt prioriterat område
i den regionala kulturplanen ”Kultur att växa i” och majoriteten av länets
kommuner har en antagen kulturgaranti för skolan eller en antagen
skolkulturplan. Inom det regionala nätverket Kulturarenan, bestående av
konsulenter och pedagoger från de regionala kulturverksamheterna, bedrivs
också ett viktigt arbete gällande samverkan med kommunernas
skolkultursamordnare och skolkulturombud.
Skolkulturstrategin RELEVANT antogs ursprungligen i november 2013 av
styrelsen för Regionförbundet i Kalmar. Det övergripande målet och syftet
med strategin var och är att öka samverkan mellan kommunerna, den
regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att
säkerställa alla elevers rätt att vara konsumenter av, deltagare i och
producenter av all slags kultur.
Arbetet med en revidering av strategin påbörjades innan Regional utveckling
blev del av Region Kalmar län, men avstannade. Arbetet med revidering av
strategin återupptas nu, då sådant behov finns. Genom en aktualiserad
version av RELEVANT får parterna som ingår i strategin ett uppdaterat
underlag för sitt arbete med kultur i skolan. Aktualiseringen innebär också en
återstart i form av ökad dialog och uppföljning av det prioriterade området
skola och kultur vilket kan fungera som ett stöd för fortsatt samverkan.
De ändringar som har gjorts i och med denna remissversion gäller främst
inaktuell statistik, benämningar och information. De tillägg som har gjorts i
remissversionen gäller bland annat skrivelser och citat från
Barnkonventionen, nationella kulturpolitiska mål och en forskningsartikel
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om estetiska läroprocesser. Dessa tillägg har gjorts för att förtydliga hur
frågan om skola och kultur och kultur för barn och unga är prioriterad, både
på nationell och internationell nivå. Det har också lagts till en text om
process för aktualisering, information om kommunernas skolkulturplaner
och kulturgarantier, en kort historik om RELEVANT samt nya bilder på barn
och unga som utövar kultur.
Ändringarna som har gjorts i denna remissversion innebär en generell
uppdatering, gällande inaktuell statistik och information. Det övergripande
syftet samt roller och mål för de parter som ingår i strategin har inte ändrats i
någon större utsträckning. I början av september skickades ett utkast på en
aktualiserad version ut till de parter som ingår i strategin för inspel och under
september och oktober 2021 har en remissversion sammanställts.
I processen för aktualiseringen av skolkulturstrategin RELEVANT har en
prövning av barnets bästa genomförts. Barnets bästa har beaktats i
aktualiseringen i enlighet med Barnkonventionen.
Tidsplan
Efter beslut av remissversionen i regionstyrelsen skickas denna ut till de
aktörer som finns omnämnda i bilagan Sändlista, remissinstanser. Svar på
remissförfrågan önskas senast den 31 mars 2022. Därefter kommer inkomna
yttranden att sammanställas och eventuella revideringar av strategin att
göras. Beslut om aktualiserad skolkulturstrategi tas av regionala
utvecklingsnämnden under våren 2022. Beslut av den slutliga versionen
förväntas ske i regionfullmäktige under hösten 2022.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
24 november 2021. Nämnden har föreslagit att regionstyrelsen skickar ut
redovisat förslag till skolkulturstrategin RELEVANT på remiss till berörda
intressenter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. Remissversion - Aktualisering av Region Kalmar läns skolkulturstrategi
RELEVANT 2023-2024
3. Sändlista, remissinstanser
4. Ojusterat protokollsutdrag RUN daterat den 24 november 2021
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§ 277

Ärendenummer RS 2021/1154

Val av ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott
Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen entledigar Christer Jonsson (C) från uppdraget som ledamot
i regionstyrelsens arbetsutskott.
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) till ny ledamot i
regionstyrelsens arbetsutskott. Uppdraget gäller för perioden 1 januari 2022
– 14 oktober 2022.
Handling
Avsägelse från Christer Jonsson daterad den 2 november 2021
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§ 278

Ärendenummer RS 2021/1154

Val av ledamot i funktionshinderrådet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen entledigar Christer Jonsson (C) från uppdraget som ledamot
i funktionshinderrådet
Regionstyrelsen att utser Emmy Ahlstedt (C) till ny ledamot i
funktionshinderrådet. Uppdraget gäller för perioden 1 januari 2022 – 31
december 2022.
Handling
Avsägelse från Christer Jonsson daterad den 2 november 2021
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§ 279

Ärendenummer RS 2021/1154

Val av ersättare i pensionärsrået
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen entledigar Christer Jonsson (C) från uppdraget som ersättare
i pensionärsrådet.
Regionstyrelsen utser Karin Helmersson (C) till ny ersättare i
pensionärsrådet. Uppdraget gäller för perioden 1 januari 2022 – 31 december
2022.
Handlingar
Avsägelse från Christer Jonsson daterad den 2 november 2021
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§ 280

Ärendenummer RS 2021/1154

Val av ledamot i samrådsgruppen för landstinget och
Kalmar läns Reumatikerförening
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen entledigar Christer Jonsson (C) från uppdraget som ledamot
i samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns Reumatikerförening.
Regionstyrelsen utser Emmy Ahlstedt (C) till ny ledamot i samrådsgruppen
för landstinget och Kalmar läns Reumatikerförening. Uppdraget gäller för
perioden 1 januari 2022 – 21 december 2022.
Handling
Avsägelse från Christer Jonsson daterad den 2 november 2021
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§ 281

Ärendenummer RS 2021/1154

Val av ombud till ägarråd Inera AB
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsens entledigar Christer Jonsson (C) från uppdraget som ombud
till ägarråd för Inera AB.
Regionstyrelsen utser Emmy Ahlstedt (C) till nytt ombud till ägarråd för
Inera AB. Uppdraget gäller för perioden 1 januari 2022 – 31 december 2022.
Handlingar
Avsägelse från Christer Jonsson daterad den 2 november 2021
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§ 282

Ärendenummer RS 2021/1080

Hälsoval Kalmar län 2022
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning och Ersättning för vården
2022 med underbilagor samt Regel listning, Jouruppdraget 2022, IT
primärvård att gälla under 2022.
Bakgrund
Region Kalmar län införde 2014 Hälsoval Kalmar län. Varje år sker en
översyn av uppdragsbeskrivning och ersättning samt avtalsbilagor.
Årets revidering innebär ytterligare en förflyttning mot en mer god och nära
vård där extra medel tillförs till fast läkarkontakt och kontinuitet samt
videobesök och införsel av 1a linjens digitala vård. Revideringen innebär
också möjlighet att starta upp en ny slags filialverksamhet med fokus på
digitala lösningar.
Mindre justeringar i bilagorna kan ske löpande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2021
2. Avtalsbilaga 1 Uppdragsbeskrivning/förfrågningsunderlag 2022
3. Avtalsbilaga 2 Ersättning för vården 2022 med underbilagor 2.1-2.5
4. Avtalsbilaga 2.1 Glesbygdsersättning 2022
5. Avtalsbilaga 2.2 Lista över allmänläkemedel 2022
6. Avtalsbilaga 2.3 Sammanställning jourschabloner 2022
7. Avtalsbilaga 2.4 Registreringsanvisningar för ersättningar enligt
Hälsoval Kalmar län 2022
8. Avtalsbilaga 3 Regler för listning inom hälsoval 2022
9. Avtalsbilaga 4 Jouruppdraget 2022
10. Avtalsbilaga 5 IT primärvård 2022
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§ 283

Ärendenummer RS 2021/1081

Vårdval psykisk hälsa primärvård förfrågningsunderlag och ersättning för vården
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa
primärvård och Ersättning psykisk hälsa primärvård 2022 med tillhörande
underbilagor, Riktlinje fördelning mellan primärvården och vuxenpsykiatrin
2022 samt IT Vårdval psykisk hälsa att gälla under 2022.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 29-30 november 2017 att införa vårdval
Psykisk hälsa primärvård. Uppdraget för vårdval psykisk hälsa revideras
årligen. Justeringar i bilagorna kan ske löpande.
För 2022 tillförs medel för att stimulera IKBT-behandling, användning av
psykologkompetens samt videobesök.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2021
2. Avtalsbilaga 1 Förfrågningsunderlag vårdval psykisk hälsa primärvård
3. Avtalsbilaga 2. Ersättning Psykisk hälsa primärvård 2022 med
underbilagor 2.1 och 2.2
4. Avtalsbilaga 2.1 Glesbygdsersättning
5. Avtalsbilaga 2.2 Registreringsanvisningar för ersättning enligt vårdval
psykisk hälsa
6. Avtalsbilaga 4 IT vårdval psykisk hälsa 2022
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§ 284

Ärendenummer RS 2021/1083

Vårdval tandvård Kalmar län 2022
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Vårdval Tandvård Kalmar län 2022 med bilagor
att gälla under 2022.
Bakgrund
Den 29-30 november 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett
valfrihetssystem inom allmäntandvård för barn och ungdomar 3-22 år. År
2019 utökades åldern till 3-23 år.
Ersättning utgår genom antagen ersättningsmodell och beräknas till ett
grundkapiteringsbelopp om 1228 kr per barn under 2022. Utöver denna
ersättning kan kliniker söka ersättning för viss vård som exempelvis
tandregleringsåtgärder och bettskenor med mera.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2021
2. Avtal Vårdval Tandvård 2022 med följande underbilagor
3. Avtalsbilaga 1 Förfrågningsunderlag 2022
4. Avtalsbilaga 2 Ersättning 2022
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§ 285

Ärendenummer RS 2021/1082

Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län
och överenskommelse för 2022
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i
Kalmar län och överenskommelse med Folktandvården, att gälla under 2022.
Bakgrund
Folktandvårdens uppdrag och överenskommelse ses över årligen. I samband
med det ses också riktlinjerna för barn över och aktualiseras.
Behandlingsansvaret för barn, ungdomar och unga vuxna 3-22 år regleras
från och med april 2018 genom Vårdval Tandvård Kalmar Län. År 2019
utökades åldern till 3-23 år. Ersättning för det särskilda ansvaret för barn,
ungdomar och unga vuxna 3-23 år ersätts från och med 2019 genom en
summa per genomfört uppdrag. Exempelvis utgår en specifik ersättning för
de kollektiva preventiva insatser som Folktandvården utför.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2021
2. Uppdragsbeskrivning för Folktandvården i Kalmar län och
överenskommelse med följande underbilagor:
2. Riktlinjer för allmäntandvård barn 0-2 år 2022
3. Riktlinjer för allmäntandvård 3-23 år 2022
4. Lathund Riktlinjer 3-23 år, 2022
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§ 286

Ärendenummer RS 2021/1086

Internkontrollplan 2022
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Internkontrollplan 2022.
Bakgrund
Arbetet med intern kontroll syftar till att säkerställa att de av
regionfullmäktige fastställda målen uppfylls. En god intern kontroll
kännetecknas av att den bidrar till att verksamheten når sina mål med
effektivitet, säkerhet och stabilitet. Den interna kontrollen stöds av riktlinjer
och regler inom de olika verksamhetsområdena.
Riktlinjen för intern kontroll behandlar regionstyrelsens, nämndernas,
regiondirektörens och förvaltningschefernas ansvar, rapporteringsskyldighet
samt styrning och uppföljning. Regiondirektören ska årligen redovisa en
internkontrollplan för regionstyrelsens godkännande.
Internkontrollplanen innefattar en riskanalys i vilken dokumentation av
konsekvenser över de identifierade riskerna inkluderas. Varje risk får en
riskpoäng och därefter ska åtgärder tas fram för att hantera orsakerna till de
risker som inte accepteras. Åtgärder kan antingen vara kontroller för att
övervaka risker eller åtgärder för att förebygga att risker inträffar eller
minskar allvarlighetsgraden av konsekvenserna av att risker kan inträffa.
Varje förvaltning ska utforma och utföra den egna interna kontrollen utifrån
sina behov och förutsättningar.
Förslag till internkontrollplan för år 2022 har tagits fram utifrån en
regiongemensam riskanalys samt en riskanalys inom respektive förvaltning.
De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgärder återfinns inom
områdena möten och resor, lönehantering, kurser, konferenser och
studieresor samt representation och gåvor. De regiongemensamma riskerna
och åtgärderna ingår i respektive förvaltnings internkontrollplan.
De förvaltningsspecifika riskanalyserna omfattas, förutom ovan nämnda,
bland annat av identifierade risker inom regionavtal för köpt vård, processer,
diarieföring, hyrläkarbeställningar, organisationsbidrag, datoranvändning,
inköp enligt avtal, kontering och betalning av leverantörsfakturor samt
planering av linjelagd busstrafik. Vid behov har förvaltningarna möjlighet
att revidera beslutad internkontrollplan under året, genom att lägga till
ytterligare åtgärder under redan identifierad risk.
I bilaga redovisas Internkontrollplan 2022 för Region Kalmar läns
förvaltningar.
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Uppföljningen av godkänd internkontrollplan sker i samband med
delårsbokslut i augusti och vid årsredovisning. Rapporteringen omfattar
genomförda åtgärder med noterade avvikelser samt slutsats inför fortsatt
arbete.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021
2. Internkontrollplan 2022
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§ 287

Ärendenummer RS 2021/1108

Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2022
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner överenskommelse om mobilitetstöd
folkhögskolor från Sveriges kommuner och regioner (SKR) att gälla från och
med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2026.
Region Kalmar län följer SKR:s tillämpningsanvisningar som bygger på
villkoren för statsbidrag med undantag för kurslängd och att
betalningsansvar är beroende av deltagarens folkbokföring.
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen om mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
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 s.k. mobilitetsstöd.
Ny modell för mobilitetstöd till folkhögskolorna har nu tagits fram av en
arbetsgrupp med regionpolitiker på uppdrag av SKR. Överenskommelsen
beskriver också att den administrativa hanteringen av mobilitetsstödet tas
över av Folkbildningsrådet. Modellen är en mellanregional lösning som
accepteras av alla parter.
Region Kalmar län följer också SKR:s tillämpningsanvisningar som bygger
på villkoren för statsbidrag.
--Ärendet har behandlats på sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 24
november 2021. Folkhögskolestyrelsen har föreslagit regionstyrelsen att
godkänna överenskommelse om mobilitetstöd folkhögskolor från Sveriges
kommuner och regioner (SKR) att gälla från och med den 1 januari 2022 till
och med den 31 december 2026.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 17 november 2021
2. SKR:s styrelse Meddelande 18/2021. Rekommendation gällande
mobilitetsstöd för folkhögskolor 2022
3. Ojusterat protokollsutdrag FHS daterat den 24 november
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§ 288

Ärendenummer RS 2020/950

Genomförandebeslut – Om- och tillbyggnad för MRkameror och samordnad kafeteria och restaurang,
Oskarshamns sjukhus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra om- och tillbyggnad enligt framtaget underlag.
Bakgrund
Efter inriktningsbeslut av regionfullmäktige den 25 november 2020 har
regionservice tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram
en programhandling inför genomförandebeslut. Lokalförändringarna ska
möjliggöra en utökning av MR-kameror, samordnad kafeteria och restaurang
samt ombyggnad för medicinteknisk avdelning, mammografiscreening och
administrativa lokaler för radiologi.
Mål och syfte
Förslaget syftar till
•
•
•
•

hållbara, funktionella och flexibla lokaler, utformade utifrån
evidensbaserad design, som främjar god arbetsmiljö.
moderna lokaler som understödjer radiologiska klinikens mål ”att
erbjuda patientgrupper rätt undersökning av högsta kvalitet under
kortaste väntetid”.
lokaler som ger en attraktivare måltidsmiljö och främjar en god
arbetsmiljö
samordning av kafé och restaurang så att medarbetarnas bemanning
och arbetssätt kan optimeras och verksamheten effektiviseras genom
ett bättre nyttjande av lokaler och utrustning

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 kostnaderna för byggproduktion till 138,8 Mkr,
verksamhetsutrustning till 9,9 Mkr och konstnärlig utsmyckning till 1,1 Mkr.
MR-kameror, inklusive diverse tillbehör, finansieras inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningens investeringsram.
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Löpvärde
Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund
för uppräkning med 2 procent per år avseende byggproduktion och
verksamhetsutrustning.
Årliga driftskostnadsförändringar (2021 års prisnivå)
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 7,8 Mkr/år. Driftkostnaderna avseende
drift- och underhåll samt energi kommer att öka med 0,47 Mkr per år.
Driftkostnader avseende lokalvård ökar med 0,14 Mkr årligen medan IT- och
teledriftskostnader bedöms vara oförändrade.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2021
2. Underlag – Genomförandebeslut, Oskarshamn MR-kameror och
restaurang
3. Underlag – Genomförandebeslut, Oskarshamn MR-kameror och
restaurang, ritning
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§ 289

Ärendenummer RS 2021/1122

Yttrande över Revision av förbundsordning,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över revision av
förbundsordning, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).
Yttrandet överlämnas till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
(KSA).
Bakgrund
Medlemmarna i kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beretts
möjlighet att yttra sig över förslag till ny reviderad förbundsordning.
Remissvaren kommer att beredas av styrelsen i januari för ett senare finalt
förslag till reviderad förbundsordning, vilket beslutas av förbundets
fullmäktige innan det ska fastställas av respektive medlems fullmäktige.
Gällande förbundsordning skrevs ursprungligen 2015-2016 och beskriver
inte bara vad förbundet ska utföra utan också hur uppdraget ska utföras på
relativt detaljerad nivå. Under uppstartsåren har inriktning och driftsform för
olika delprojekt förändrats jämfört med ursprungsförslag. Konsekvensen har
varit juridiska inlåsningseffekter, laglighetsprövningar, upphandlingsrättsliga
hinder och begränsningar i att utveckla kostnadseffektiva driftsformer. Detta
har påtalats av styrelsen upprepade gånger liksom i den SWOT-analys som
lades fram till fullmäktige.
När kommunalförbundets verksamhet nu går över mot operativ drift har
beslut om revision av förbundsordningen fattats.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2021
2. Yttrande - Revision av förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg
3. Förbundsordning
4. Förslag till ny förbundsordning
5. Utökat remissunderlag - Ekonomidirektörernas förslag
6. Utökat remissunderlag - Beskrivning av KSAs fördelningsmodell

Comfact Signature Referensnummer:
1237038
51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-12-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 290

Ärendenummer RS 2021/1145

Beslut om förstudie - Ombyggnad och modernisering
för kök och matsal, Gamleby folkhögskola
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende möjlighet att modernisera och effektivisera kök och matsal vid
Gamleby Folkhögskola.
Bakgrund
Ett utökat gästantal och ålderstigna lokaler, vilka inte är anpassade till den
verksamhet som skolan bedriver, är bakgrunden till att en utredning av
ombyggnation och modernisering av köket och tillhörande matsal på
Gamleby folkhögskola behöver göras.
Förstudien ska utreda hur köket och matsalen kan moderniseras och anpassas
utifrån gällande regelverk samt hur arbetsmiljön kan förbättras. Samtidigt
undersöks hur det kan ges möjlighet att laga mat utifrån ett hållbarhets- och
hälsoperspektiv samt skapa en matsal som rymmer rätt antal gäster.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021
2. Underlag för beslut om förstudie – Gamleby folkhögskola, daterat den 4
november 2021
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§ 291

Ärendenummer RS 2021/1146

Beslut om förstudie - Utökning av Stora
Trädgårdsgatans hälsocentral, Västervik
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en förstudie
avseende möjlighet att utöka yta vid Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i
Västervik, alternativt utreda annan lokalisering.
Bakgrund
Primärvårdens uppdrag ökar ständigt. Detta på grund av att befolkningen blir
äldre och att fler är multisjuka samt ett ökat behov av sjukvårdande insatser
inom primärvård. En tydlig förskjutning av vård från sjukhus till primärvård
har skett genom åren.
Stora Trädgårdsgatans hälsocentral har bedrivit primärvårdsverksamhet i
nuvarande lokaler i mer än 20 år. Lokalerna är uppförda utifrån dåtidens tre
läkartjänster, vilka nu tredubblats tillsammans med övrig personal och nya
specialistfunktioner. Verksamheten är trångbodda och har problem med
tillgänglighet, arbetsmiljö och sekretess.
Folktandvården har verksamhet i en flygel intill hälsocentralens lokaler och
deras förväntade utveckling behöver också belysas i denna utredning.
Förstudien ska utreda och tydliggöra det förväntade framtida behovet av
lokaler för Stora Trädgårdsgatans hälsocentral och Folktandvård.
Utredningen ska ta fram förslag på effektiva och moderna lokaler för en
hälsocentral och en folktandvårdsklinik samt förslag på utbyggnad eller en
alternativ placering.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021
2. Underlag för beslut om förstudie – Trädgårdsgatans hälsocentral, daterat
den 4 november 2021
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§ 292

Ärendenummer RS 2021/950

Rekommendation om fortsatt nationell finansiering av
biobanken för navelsträngsblod 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Region Kalmar län följer Sveriges Regioner och Kommuners
rekommendation att till Nationella navelsträngsblodbanken betala 0,95 kr per
invånare och år från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2024.
Utbetalning sker två gånger årligen, juni samt december.
Bakgrund
Sveriges Regioner och Kommuner har i skrivelse, daterad den 16 september
2021, rekommenderat regionerna att finansiera biobanken för
navelsträngsblod med 0,95 kronor per invånare under tre år under perioden 1
december 2022 till och med den 31 december 2024.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2021
2. Skrivelse från Sveriges Regioner och Kommuner, daterad den 16
september 2021.
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§ 293

Ärendenummer RS 2021/1206

Stöd till Kalmar Öland Airport 2021
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att lämna ett stöd om 14 miljoner kronor till Kalmar
Öland Airport AB som kompensation för pandemins effekter på
verksamheten under 2021. Stödet hanteras i bokslutet 2021.
Bakgrund
Kalmar Öland Airport AB har inkommit med en skrivelse som beskriver
bolagets ekonomiska situation. Pandemins effekter på de regionala
flygplatserna har fortsatt under 2021 och för Kalmar Öland Airport har
passagerarminskningen för 2021 uppgått till cirka 80 procent i jämförelse
med nivåerna för 2019. Prognosen för år 2021 uppgår till en förlust om cirka
32 miljoner kronor, varav 28 miljoner kronor bedöms vara en direkt
konsekvens av pandemin.
En dialog förts mellan Kalmar Kommun och Region Kalmar län som
resulterat i att parterna överenskommit att till lika delar, 14 miljoner kronor
vardera, lämna driftsbidrag till Kalmar Öland Airport AB vilket motsvarar
det bedömda konsekvensen av pandemin för år 2021.
Region Kalmar läns senaste prognos för 2021 visar på en positiv
budgetavvikelse, som bland annat har sin grund i coronarelaterade stöd. Mot
bakgrund av det bedöms det finnas utrymme att finansiera driftsbidraget till
Kalmar Öland Airport AB i bokslutet 2021.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2021
2. Skrivelse från Kalmar Öland Airport AB med prognos för 2021
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§ 294

Ärendenummer RS 2021/107

Svar på motion om att införa omsorgsläkare
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att införa omsorgsläkare med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Malin Sjölander (M), Jonas Lövgren (M) och Carl Dahlin (M) har lämnat en
motion om införande av omsorgsläkare, som ska arbeta endast med de äldre
patienterna på kommunernas särskilda boenden. Syftet är att enklare
tillgodose kontinuitet, medicinska behov och lokalkännedom för patienterna
samt stärka den medicinska kompetensen i äldreomsorg och hemsjukvård.
Sammanfattning av yttrande

Region Kalmar län samverkar aktivt med kommunerna i Kalmar län för att
främja äldres möjligheter att leva ett aktivt liv samt ha trygghet i tillgången
till god vård och omsorg. När det gäller frågan om läkarstöd till
omsorgsboenden är det först viktigt att beakta att den enskilde har en laglig
rätt att själv välja läkarkontakt, oavsett boendeform.
Frågan om läkarstödet i omsorgen har aktualiserats under covid-19pandemin, och ett antal rapporter har redovisats. Dessa visar att läkarstödet i
grunden fungerar väl, och påvisar också att ett pågående arbete finns för att
öka kontinuiteten vid fast läkarkontakt.
De förbättringsområden som påvisats gäller främst att det medicinska stödet
till kommunerna behöver säkras och stärkas. Mot den bakgrunden kommer
Region Kalmar län genomföra en utredning för att redovisa dels hur ett
strukturerat kompetensstöd i hälso- och sjukvårdsfrågor kan säkras och
stärkas, samt dels hur ett medicinskt kompetensstöd till den kommunala
hälso- och sjukvården kan utformas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2021
2. Yttrande över motion om att införa omsorgsläkare
3. Motion - Inför omsorgsläkare, ställd av Malin Sjölander (M), Carl Dahlin
(M) och Jonas Lövgren (M)
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§ 295

Ärendenummer RS 2021/440

Svar på medborgarförslag om att andningshjälpmedel
ska ingå i högkostnadsskyddet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget om att andningshjälpmedel ska
ingå i högkostnadsskyddet.
Bakgrund
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att kostnaden för
andningshjälpmedel/-maskin (så kallad CPAP) ska ingå i
högkostnadsskyddet. Enligt förslagsställaren är kostnaden för att låna denna
typ av hjälpmedel orimligt stor för patienten/brukaren och är någonting
denne måste ha. Frågan berör både egenavgiften och övriga kostnader för
drift och förbrukningsartiklar tillhörande hjälpmedlet.
Yttrande

Högkostnadsskyddet omfattar i dagsläget följande delar inom Region
Kalmar län:
•

patientavgifter för besök inom öppen hälso- och sjukvård

•

avgifter för inkontinenshjälpmedel

•

avgifter för röntgen, fysiologi- och neurofysiologilaboratorium

•

avgifter för viss tandvård (då patienten betalat öppenvårdsavgift)

•

vissa avgifter för vård i annat EU/EES-land

I de flesta regioner i Sverige betalar patienten för förbrukningsartiklar och
driftskostnader i samband med hjälpmedelsförskrivning. Detta gäller även
inom Region Kalmar län. Vid tillhandahållandet av andningshjälpmedlet/maskinen tillkommer en mask som förbrukningsartikel. Patienten/brukaren
ansvarar själv för införskaffandet av denna mask och står kostnaden för
eventuella nya masker efter den första.
I de fåtal regioner som har högkostnadsskydd för hjälpmedel, får brukaren
själv betala den initiala kostnaden och sedan lämna in ett kvitto för
utbetalning av resterade del. Denna process innebär administrativt arbete.
Hjälpmedelsområdet inom Kalmar län är uppdelat mellan Region Kalmar län
och kommunerna, där kommunerna förskriver större del av hjälpmedlen.
Uppdelningen gör det utmanande att få till ett väl fungerande
högkostnadsskydd för hjälpmedel och produkter som faller under Region
Kalmar läns ansvarsområde.
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I de flesta fall kan patienten/brukaren låna hjälpmedel kostnadsfritt via
Region Kalmar. Det finns dock flera hjälpmedel där patienten/brukaren
behöver betala en egenavgift. Förekomsten av egenavgift beror oftast på
löpande kostnader för förskrivande verksamhet, exempelvis kopplade till
rengöring, rekonditionering, anpassning eller där man från förskrivande
verksamhet sida sett att hjälpmedlet inte lämnas tillbaka efter avslutad
behandlingsperiod. Vid lån av andningshjälpmedel/-maskin finns en
egenavgift, en engångsavgift som uppgår till 1 500 kronor per
behandlingsperiod (olika längd beroende på patient och bedömt behov).
Mot bakgrund av att hjälpmedlet ifråga har en egenavgift kopplat till sig
beroende på bland annat kostnader för förskrivande enhet, frekvensen på
tillbakalämnandet av hjälpmedlet, samtidigt som det är relativt ovanligt med
ett högkostnadsskydd för hjälpmedel i flertalet av Sveriges regioner, att
ansvarsområdet är delat mellan Region Kalmar län och kommunerna och att
det vidare finns möjlighet att ansöka om merkostnadsersättning för denna typ
av kostnader hos Försäkringskassan, föreslås att regionfullmäktige avslår
medborgarförslaget om att andningshjälpmedel ska ingå i
högkostnadsskyddet.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2021
2. Medborgarförslag om att införa hjälpmedelsprodukter för
andningsmaskin i högkostnadsskyddet

Comfact Signature Referensnummer:
1237038
58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2021-12-01
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 296

Ärendenummer RS 2021/556

Svar på motion om att öka kapaciteten för
verksamhetsförlagd utbildning, ställd av Martin
Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att öka kapaciteten för
verksamhetsförlagd utbildning med redovisat yttrande.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har lämnat
en motion om att öka regionens kapacitet för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) inom sjuksköterskeutbildningen. Motionens förslag är att kapaciteten
för en ökning av sjuksköterskeutbildningens VFU ska utredas, och att i
utredningen ska ingå ekonomiska styrmedel i form av bättre ersättningar till
verksamheter och ersättning till de enskilda handledarna.
Yttrande
Region Kalmar län ser att kapaciteten för VFU behöver ökas och utvecklas
för att möta hälso- och sjukvårdens framtida kompetensbehov, och även mot
bakgrund av att ökade krav inom sjuksköterskeutbildningarna är att vänta.
Det är ett arbete som behöver föras på både lokal och övergripande nivå i
organisationen, och behöver innefatta en utvecklad samplanering med
lärosätena och de som erbjuder VFU-platser och utbildning till handledare.
Det finns idag ett stort intresse för VFU både från nationell, statlig och lokal
nivå. I regeringens budgetproposition för 2022 avsätts medel för ökade
ersättningar från lärosätena till regioner och kommuner för stärkt VFUsamordning och det föreslås att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska få i
uppdrag att se över en nationell samordning av VFU-platserna.
För närvarande pågår en nationell utredning av kraven för sjuksköterske- och
barnmorskeexamen, för att dessa ska svara upp mot hälso- och sjukvårdens
framtida kompetensbehov. I utredningen undersöks förutsättningarna för
hälso- och sjukvårdens huvudmän att medverka i utbildningarna så att
kraven på klinisk undervisning uppfylls. Ett resultat av utredningen kan bli
att kapaciteten för VFU behöver öka för att säkerställa målen för den
befintliga sjuksköterskeutbildningen. Region Kalmar län följer utredningen,
som ska redovisas i april 2022.
För att öka antalet VFU-platser är samplanering och samverkan nödvändig
med lärosätena och de aktörer som erbjuder VFU-platser och utbildning för
handledare. Samverkan pågår mellan regionen och lärosätena för att
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säkerställa både nuvarande och framtida behov av VFU-placeringar. På vissa
enheter har så kallad peer-learning inletts, som möjliggör att fler studenter
kan tas emot genom att dessa handleds i par istället för enskilt. Som exempel
på långsiktig utveckling diskuteras att ytterligare sprida VFU-perioderna och
på så sätt eliminera krockar i verksamheterna.
I motionen lyfts ekonomiska styrmedel i form av ersättningar till
verksamheterna och de enskilda handledarna. Rollfördelningen skiljer
mellan huvudhandledare och handledare. Huvudhandledarens roll är bland
annat att vara kontaktperson mellan studenten och handledaren i
praktikplaceringssystemet, medan handledarens roll är att handleda
studenten enligt lärandemodellen.
Därutöver är en förutsättning för att VFU på en enhet ska fungera att de
övriga medarbetarna går in och täcker för att ge tid för handledning. Mot den
bakgrunden ska handledningen ses som ett teamuppdrag för hela enheten,
vilket är grunden till att Region Kalmar län valt att ersättningen för denna
ska gå till stödjande insatser till enheten. De enskilda handledarna
kompenseras istället inom ordinarie löneprocess, där handledarskap kan vara
en arbetsuppgift som innebär både kompetensutveckling, ökat ansvar och
kan bidra till verksamhetens mål.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2021
2. Motion - Öka kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning, ställd av
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD)
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§ 297

Ärendenummer RS 2021/557

Svar på motion om att öka antalet platser på
sjuksköterskeutbildningen
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att öka antalet platser på
sjuksköterskeutbildningen med redovisat yttrande.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD) har lämnat
en motion om att Region Kalmar län ska utreda hur uppdragsutbildning kan
inrättas så att antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet kan öka.
Yttrande
Kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga för Region Kalmar län.
Tillgången på personal med rätt kompetens är avgörande för att klara
vårduppdraget. Den demografiska utvecklingen de kommande åren kommer
att innebära en stor ökning av åldersgrupperna yngre och äldre, vilket
innebär att efterfrågan på samhällsservice kommer att öka. Samtidigt kräver
pensionsavgångar en satsning på nyrekrytering. För att säkerställa länets
långsiktiga kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården är tillgång till
rätt kompetens grundläggande och utbudet av utbildning behöver stämma
överens med arbetsmarknadens behov.
Sjuksköterskeutbildning Region Kalmar län

Långsiktig och god samverkan med lärosätena är en avgörande faktor för att
säkerställa Region Kalmar läns framtida kompetensbehov. Svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor från övriga delar av landet är påtaglig och
utbildning på plats nära verksamheterna underlättar detta. Region Kalmar län
har en god samverkan med Linnéuniversitetet i frågorna. Regionen har
tecknat avtal med Linnéuniversitetet och bidrar i finansieringen för att öka
antalet utbildningsplatser och sprida platserna över länet.
En viktig fråga i förhållande till utbildningen är den så kalla de
genomströmningen. Det vill säga arbetet för att så många av studenterna som
möjligt ska nå sin examen. Regionens möjlighet till bidrag i det är begränsad
men kan till exempel handla om ansvaret för den verksamhetsförlagda
utbildningen. 2020 låg examensfrekvensen på nationell nivå på 77 procent
för sjuksköterskeutbildningen. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att
öka genomströmningen.
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Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning på universitets- och högskolenivå är en utbildning
som en huvudman köper av ett lärosäte. Den stora principiella skillnaden
mellan den ordinarie högskoleutbildningen på grundläggande och avancerad
nivå är den betalande kunden. Det huvudsakliga förfarandet är att en
arbetsgivare ser ett behov av en viss kompetens hos medarbetarna och köper
en uppdragsutbildning av ett lärosäte för att tillgodose det behovet.
Innehållet i en uppdragsutbildning är delvis reglerad, men principiellt så har
lärosätena möjlighet att ge uppdragsutbildning inom de områden som är
kopplade till huvudverksamheten (programutbildningar, forskning etc.). För
poänggivande utbildningar ska ordinarie rutiner för kursplan och
examination följas.
Inom området specialistutbildning och barnmorskeutbildning har Regionen
startat en dialog med Linnéuniversitetet kring om och hur
uppdragsutbildning skulle kunna se ut. Dessa utbildningar riktar sig till
sjuksköterskor som redan är medarbetare vid Regionen, det är en avsevärd
mycket kortare utbildning och med färre antalet platser än grundutbildning.
Region Kalmar län öppnar därför upp i Regionplanen 2022–2024 en
möjligheten att genomföra just sådan utbildning för medarbetare. Regionen
ser däremot inte uppdragsutbildning kopplat till grundutbildningar som en
rimlig väg, då det handlar om helt andra utbildningsperioder och volymer av
studenter. Grundutbildningarna bör genomföras inom universitetets ordinarie
utbildningsutbud.
Sammanfattningsvis

Region Kalmar län ser ett stort behov av att antalet utbildningsplatser på
sjuksköterskeutbildningen motsvarar verksamhetens behov. Det är viktigt att
fortsätta arbeta i nära samverkan med lärosätena för att nå rätt antal
utbildningsplatser i länet, utveckla den verksamhetsförlagda utbildningen
och öka genomströmningen av studenter. Det är vidare viktigt att Region
Kalmar län fortsätter att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare för att
flertalet av de nyutexaminerade sjuksköterskorna ska stanna kvar som
anställda i regionen efter avslutad utbildning.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2021
2. Motion – Öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen från Martin
Kirchberg (SD), Claus Zaar (SD) och Bo Karlsson (SD)
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§ 298

Ärendenummer RS 2021/686

Svar på motion om en utvecklingsplan för den samlade
prehospitala vården i Kalmar län, ställd av Malin
Sjölander (M)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om en utvecklingsplan för den
samlade prehospitala vården i Kalmar län med redovisat yttrande.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) har lämnat en motion om att regiondirektören får i
uppdrag att utreda hur den samlade prehospitala vården kan utvecklas vidare
för ökad trygghet i hela länet så framtidens vårdbehov kan tillgodoses.
Yttrande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser att ambulansverksamhetens roll i
personcentrerade och nära arbetssätt är viktig och behöver utvecklas.
Arbetssätt och resurser behöver samordnas för att möjliggöra en ännu högre
grad av samverkan mellan ambulans, hälsocentral, kommunal hemsjukvård
och specialiserad vård.
Som en del av överenskommelsen God och nära vård 2021 vill Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med regeringen stimulera till
utveckling av ambulanssjukvården.
Förstärkning av ambulanssjukvården är ett av fyra övergripande
utvecklingsområden inom överenskommelsen God och nära vård 2021. Det
omfattar totalt 85 miljoner kronor till regionerna. Regionerna ska genomföra
insatser som syftar till att:
•

Utveckla ambulanssjukvården

•

Göra ambulanssjukvården mer jämlik och effektiv

•

Anpassa den till de förändringar som omställning till god och nära
vård innebär

Medlen kan exempelvis användas till:
•

Insatser som utvecklar ambulanssjukvården för att möta hela hälsooch sjukvårdens utveckling och behov. Det gäller såväl god och nära
vård som högspecialiserad vård.

•

Insatser för ökad effektivitet avseende responstider, exempelvis ökad
samverkan med andra aktörer för omställningen till nära vård.
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•

Kompetenshöjande insatser för medarbetare inom
ambulanssjukvården. Insatserna kan rikta sig till medarbetare inom
hela larmkedjan.

•

Insatser som ger utvecklade förutsättningar för samordning av
sjuktransporter. Det kan exempelvis handla om samverkan mellan
regioner och med andra aktörer som exempelvis den statliga
räddningstjänsten.

Förvaltningens redan initierade arbete med utveckling av den preshospitala
vården fortsätter. Arbetet fortsätter och införlivas med uppdraget i
regionplanen att redovisa en handlingsplan för att säkerställa att
ambulansverksamheten har rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av
den nära vården.
Mot bakgrund av ovanstående förslås regionfullmäktige besvara motionen
med redovisat yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021
2. Motion - Utvecklingsplan för den samlade prehospitala vården i Kalmar
län, ställd av Malin Sjölander (M)
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§ 299
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
•

Yttrande över Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om
särskilt förordnande att utöva läkaryrket, Socialstyrelsen, RS
2021/804

•

Yttrande över Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter om
uppgifter i anmälan enligt 2 kap. 6 § smittskyddslagen (2004:168)
när det gäller covid-19, RS 2021/1003

•

Yttrande över Begrepp rörande besökstyper, Socialstyrelsen, RS
2021/1037

•

Yttrande över Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år
2022, RS 2021/896

•

Yttrande över Föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens
patientregister, RS 2021/962
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§ 300
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
•

Protokoll förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2021,
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), RS 2020/1189

•

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

•

Regionsamverkan Sydsverige 2021, RS 2021/59

•

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

•

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2021, RS
2021/6

•

Köpeavtal, köpebrev, Högsby 4:68, Högsby 4:31 från Lantmäteriet,
RS 2019/927

•

Synpunkter och frågor som rör läkemedel, vaccin och provtagning
2021 med anledning av covid-19, coronavirus, RS 2021/7

•

Skrivelse från Vårdföretagarna om "Ineras upphandling av digital
plattform - effekter för privata vårdgivare", RS 2021/1101

•

Regeringsbeslut - Utbetalning av medel för ökad
vaccinationstäckning, Socialdepartementet, RS 2021/8

•

Regeringsbeslut och information samt regeringens uppdrag till andra
myndigheter 2020, 2021 med anledning av Covid-19, coronavirus,
RS 2020/677

•

Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2021, RS 2020/1296

•

Förlängning av förordningen om läkarvårdsersättning, RS 2021/1077

•

Anteckningar från möte nr 18 med AB Transitios ägarråd den 16
september 2021, RS 2021/96

•

Styrelseprotokoll från styrelsemöte 2021-09-16 i AB Transitio, RS
2021/96
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•

Meddelande nr 16 från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse
ut gällande Förlängning av överenskommelse om
Fysioterapiersättning, RS 2021/1076

•

Ändring av regleringsbrev avseende budgetåret 2021 för Riksarkivet,
RS 2020/1296

•

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende
länsstyrelserna, RS 2020/1296

•

Svar på granskning av årsredovisning 2020, regionrevisorerna, RS
2021/465

•

Protokollsutdrag - Avveckling Kust till Kust AB, Region Kronoberg,
RS 2021/970

•

Cirkulär från SKR gällande nya visselblåsarlagen, RS 2021/6

•

Protokoll förbundsstyrelsens extra sammanträde den 28 oktober
2021, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), RS
2020/1189

•

Meddelande från Länsstyrelsen gällande remissen av revideringen av
Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen, RS 2021/288

•

Protokoll – Regionstyrelsen 2021, RS 2021/871

•

Protokoll – Regionstyrelsens plan- och budgetberedning 2021, RS
2021/873

•

Protokoll – Regionstyrelsens presidium 2021, RS 2021/874

•

Beslut från JO gällande avgift för uteblivet vårdbesök, JO
Riksdagens ombudsmän, RS 2021/546

•

Protokoll – Regionstyrelsens personalutskott 2021, RS 2021/546

•

Protokoll – Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa 2021,
RS 2021/546

•

Protokoll – Funktionshinderrådet 2021, RS 2021/546
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