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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 66
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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Datum
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Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 67

Ärendenummer RS 2022/574

Omställning och förnyelse för framtidens hälso- och
sjukvård – fördelning av resurs
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisning om fördelning av
medel för omställning av framtidens hälso- och sjukvården.
Verkställighet av fördelning av budgetmedel sker i samband med bokslut för
2022.
Bakgrund
I regionplan 2022-2024 beslutades om att avsätta 30 miljoner kronor (mnkr)
att användas till fortsatt implementering för framtidens hälso- och sjukvård.
Arbetet ska fokusera på genomförande av handlingsplanerna för nära vård
och strategi för invånarens digitala vårdkontakter och utgå från regionens
strategi för Varje dag lite bättre – kraften hos många. Regionstyrelsens
arbetsutskott utgör styrgrupp for arbetet.
För att stödja den verksamhetsnära utvecklingen utifrån intentionerna i
handlingsplanerna kommer det att genomföras nulägesanalyser, förbättringar
och åtgärder över organisatoriska gränser. Det innebär att verksamheten
kommer att ges möjlighet att avsätta tid till ett gränsöverskridande och
teambaserat utvecklingsarbete. Det kommer också avsättas resurser för
förändringsledare i syfte att leda och stödja omställningsarbetet.
Det pågår eller planeras för ett antal initiativ som ligger i linje med
handlingsplanerna. Det rör sig till exempel om hälsolots, preventiva
hembesök, digital specialistkonsult (ortoped), akademisk utredning av
hälsoval med mera. Dessa initiativ kommer att fortlöpa med stöd av
resursen.
Därutöver avsätts en regiongemensam resurs som kommer att användas för
åtgärder av övergripande karaktär för att stödja processen. Det kan handla
om behov av inköp av konsulttjänster, stöd till kommuner, material med
mera.
Ovanstående beskrivning innebär att resursen för omställning och förnyelse
av framtidens hälso- och sjukvård fördelas till primärvården (9,1 mnkr),
hälso- och sjukvårdsförvaltningen (7,5 mnkr), psykiatriförvaltningen (3
mnkr), regiondirektörens stab (2,9 mnkr) samt regiongemensamt (7,5 mnkr).
Uppföljning kommer att ske genom att ett antal indikatorer kommer att följas
och presenteras vid möten med regionstyrelsen, i delårsrapporter och i
årsredovisningen.
---
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Ärendet redovisas av Magnus Persson, utvecklingsdirektör och Sofia Hartz,
planeringsdirektör
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022
Protokollsutdrag till: Regionstab ekonomi, primärvårdsförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen
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§ 68

Ärendenummer RS 2021/1303

Yttrande över delbetänkandet Från delar till helhet - En
reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
delbetänkandet Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93).
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Från
delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93).
Bakgrunden till delbetänkandet är att regeringen i juni 2020 beslutade att en
särskild utredare skulle föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård,
behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med
samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk
diagnos eller närliggande tillstånd.
Utredningen har också fått ett tilläggsdirektiv som rör framtiden för
tvångslagstiftning: lagen om vård av missbrukare i vissa fall, samt lagen om
psykiatrisk tvångsvård och om det istället ska finnas en gemensam
tvångsvårdslagstiftning. Regeringen beslutade om detta tilläggsdirektiv i
november 2021. Det nya uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande senast
i januari 2023.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län ställer sig positiv till delbetänkandet i stort. Remissvaret
har fokuserat på de konkreta förslag som finns i delbetänkandet, inte
bedömningarna.
Region Kalmar län ser positivt på att huvudansvaret flyttas över till
regionerna. Remissvaret följer med vissa kommentarer;
-

9.2.1 För att regionerna ska ha möjlighet att hålla ensamt ansvar i
frågan krävs tillskott av resurser och att övergången hanteras
succesivt.

-

9.4.1 Regionen tillstyrker även 9.4.1 under förutsättning att 9.4.2
aktualiseras.
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16.2 SKR ska fungera som ett stöd där det reella inflytandet ligger
hos regionerna och kommunerna.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022
2. Yttrande över delbetänkandet Från delar till helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer
med samsjuklighet (SOU 2021:93)
3. Sammanfattning av delbetänkandet Från delar till helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer
med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Regionstab Samordning hälsooch sjukvård
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§ 69

Ärendenummer RS 2022/404

Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (HSLF FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening.
Yttrandet överlämnas till Socialstyrelsen.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter
om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2019:14) om villkor för avgiftsfri screening.
Socialstyrelsen föreslår ändringar i föreskriften gällande screening av
livmoderhalscancer. Socialstyrelsens rekommendation gällande screening för
livmoderhalscancer från 2022 jämfört med den från 2015 kan sammanfattas
enligt följande:
- HPV-analys rekommenderas för alla åldersgrupper i
screeningprogrammet, det vill säga även för deltagare i åldern 23–29
år.
- Intervallen mellan screeningundersökningarna förlängs för deltagare i
åldern 23–29 år utan HPV-infektion.
- Kompletterande analys med cytologi rekommenderas inte längre vid
41 års ålder.
- Självprovtagning kan erbjudas som alternativ till provtagning hos en
vårdgivare.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län tillstyrker samtliga ändringsförslag från Socialstyrelsen
gällande screening av livmoderhalscancer men betonar att det kommer att
krävas omfattande ändringar i regionernas IT-system, vilket troligen inte kan
vara klart till sommaren 2022.
Region Kalmar län betonar också vikten av att beakta de patientgrupper som
fortsatt kommer att behöva tätare screeningsintervall, ta hänsyn till de
grupper där självprotagning inte är lämpligt och hitta sätt att fånga in de
kvinnor som inte aktivt deltar i screeningen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 13 april 2022
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2. Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för
avgiftsfri screening
3. Konsekvensutredning - Förslag till föreskrifter om ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om
villkor för avgiftsfri screening
4. Förslag till föreskrifter i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening

Protokollsutdrag till: Socialstyrelsen, Regionstab Samordning hälso- och
sjukvård
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§ 70

Ärendenummer RS 2016/111

Återredovisning av pilotstudie till följd av motion om
efterutbildning av tandvårdspersonal inom
röntgendiagnostik
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar återredovisning av pilotstudie till följd
av motion om utbildning av tandvårdspersonal inom röntgendiagnostik till
protokollet.
Bakgrund
I juni 2016 biföll landstingsfullmäktige Kaj Holsts (M) motion angående
tidig upptäck av osteoporos och gav landstingsdirektören i uppdrag att utreda
om en utbildning av all tandvårdspersonal, som utför odontologisk
röntgendiagnostik, kan vara en bra åtgärd i syfte att upptäcka tidig
benskörhet.
Av projektrapporten framgår sammanfattningsvis följande. Ett projekt
mellan nio allmänvårdskliniker i Folktandvården i Kalmar och Malmö
universitet startades och det övergripande målet var att undersöka
möjligheterna att implementera osteoporos- och frakturriskbedömning inom
allmäntandvård. Projektet var unikt såtillvida att implementering av
osteoporos- och frakturriskbedömning inom allmäntandvård inte tidigare
utvärderats. Vissa svårigheter kunde förutsägas men många av de hinder som
uppstod på vägen var utanför projektgruppens kontroll såsom tekniska
problem vid överföring av bilder och pandemins påverkan.
Den mjukvara som använts har under projektets gång för att avläsa
röntgenbilderna har nyligen utvärderats avseende
observatörsöverensstämmelse och tillförlitlighet. Resultaten från dessa
studier visar att mjukvaran ännu inte har den prestanda avseende
observatörsöverensstämmelse och tillförlitlighet som krävs för att tjäna som
en tillförlitlig diagnostisk metod.
Då resultatet av studien visar att mjukvaran för diagnosticering av
röntgenbilderna, i avseende att bedöma osteoporosrisk, inte är tillförlitlig i
dagsläget så är det inte aktuellt att genomföra diagnosticering av osteoporos
via odontologisk röntgendiagnostik inom allmäntandvården.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2022
2. Projektrapport ROT
Protokollsutdrag till: Folktandvården
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§ 71

Ärendenummer RS 2020/1264

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan
2021-2023 och 2022-2024
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar uppdragslistan till protokollet.
Bakgrund
I uppdaterad förteckning (daterad den 6 april 2022) redovisas uppdrag från
regionplanerna 2021-2023 och 2022-2024.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022
2. Uppdragslista daterad den 6 april 2022
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§ 72

Ärendenummer RS 2017/15

Återredovisning av pilotstudie till följd av
utredningsuppdrag 17/06 - Utreda möjligheterna runt
självvald inläggning när det gäller patienter med
självskadebeteende
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar återredovisning av pilotstudie till följd av
utredningsuppdrag 17/06 - Utreda möjligheterna runt självvald inläggning
när det gäller patienter med självskadebeteende.
Bakgrund
Landstingsstyrelsen godkände hösten 2017 slutredovisningen av
utredningsuppdraget 17/06 om att utreda möjligheterna för självvald
inläggning när det gäller personer med självskadebeteende. Av
slutredovisningen framgick att ett pilotprojekt skulle genomföras. I samband
med detta beslutade landstingsstyrelsen att återredovisning av det planerade
pilotprojekt skulle ske till styrelsen.
Självvald inläggning är en krisintervention som lämpar sig bland annat för
personer med självskadebeteende. Interventionen utgår från personcentrerat
förhållningsätt, främjar samarbetet mellan öppen- och slutenvård, stärker
patientens autonomi och minskar risken för hospitalisering.
Syftet med pilotstudien var att införa självvald inläggning under perioden
2019-2020 på en enhet i öppenvården och en avdelning i heldygnsvården i
Kalmar.
Självvald inläggning innebär att en överenskommelse upprättas i samverkan
mellan patient, öppen- och slutenvårdspersonal om vad vården för patienten
specifikt ska innebära.
Resultat

Åtta patienter har ingått i pilotstudien i Kalmar. Efter avslutat pilotprojekt
har sju av patienterna förnyat sin överenskommelse för självvald inläggning.
Metoden är nu implementerad i ordinarie verksamhet. I Kalmar finns två
rum som är avsedda för självvald inläggning samtidigt som indikationen för
att vara aktuell för självvald inläggning breddas.
Sedan mars 2019 används metoden även i Västervik, där ett rum för
självvald inläggning finns. För närvarande har sju patienter en
överenskommelse för självvald inläggning och platsen nyttjas regelbundet.
Erfarenheter visar en positiv och successiv förbättring av upplägget med
anpassning efter behov och utveckling.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 februari 2022
2. Slutrapport självvald inläggning
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§ 73

Ärendenummer RS 2020/1266

Utredningsuppdrag 21/02 - Redovisa en
överenskommelse om samverkan med Linköpings
universitet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisad överenskommelse om samverkan med
Linköpings universitet samt att regiondirektören får i uppdrag att
underteckna densamma.
Bakgrund
I Regionplanen 2021-2023 gavs i uppdrag att redovisa en överenskommelse
om samverkan med Linköpings universitet.
Region Kalmar län och Linköpings universitet har sedan många år
omfattande samverkan inom hälso- och sjukvård, bland annat kring
utbildningsinsatser för decentraliserad läkarutbildning, men också rörande
forskning, utbildning och innovation via samverkansavtal med flera
kommuner i norra och mellersta delen av länet.
Det samverkansavtal som redovisas syftar till att synliggöra befintlig
samverkan mellan Linköpings universitet och olika aktörer i länet, samt
skapa en struktur för systematisk dialog på en övergripande nivå. Avtalet
innebär kontinuerlig uppföljning av de olika samverkansavtal som finns, och
dialog om möjligheter att utveckla samverkan.
Samverkansavtalet är av övergripande och principiell karaktär men ska via
den strukturerade dialogen med samverkande aktörer bidra till konkreta
samverkansaktiviteter med Linköpings universitet, som gynnar Kalmar län.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
6 april 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisad
överenskommelse om samverkan med Linköpings universitet samt att
regiondirektören får i uppdrag att underteckna densamma.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 5 april 2022
2. Samverkansavtal mellan Region Kalmar län och Linköpings universitet
3. Protokollsutdrag RUN daterat den 6 april 2022
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§ 74

Ärendenummer RS 2021/1280

Uppdrag 22/01 - Redovisa kompletterande åtgärder
som stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län
2025
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/01 – Redovisa
kompletterande åtgärder som stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län
2025.
Bakgrund
Dåvarande Landstinget i Kalmar län antog år 2015 ”Strategi för ett
tobaksfritt län 2025”. Sedan dess har tobaksbruket i länet minskat med fyra
procentenheter (till 6 procent) men för att målsättningen om ett tobaksfritt
Kalmar län ska kunna nås till år 2025 behöver arbetet intensifieras och
kompletterande åtgärder introduceras.
Sedan strategin antogs har det tobaksförebyggande arbetet främst inriktats på
att få barn och ungdomar att avstå från tobak samt att minska antalet
tobaksbrukande gravida och patienter inom psykiatrin med samtidig
somatisk sjukdom. Detta har framför allt skett genom tobaksavvänjning
inom primärvård och psykiatri, införande av tobaksfrihet före och efter
operation, digital tobaksavvänjning med Tobakshjälpen,
mödrahälsovårdsprojektet ”Hälsa inför, under och efter graviditet” samt med
kontraktsmetoderna Tobaksfri Duo och Tobaksfri Utmaning på länets
högstadie- och gymnasieskolor. Sammantaget har dessa aktiviteter haft
positiv effekt på länets minskade tobaksbruk och bör därför fortsätta samt i
vissa fall fördjupas.
Parallellt med de breda universella satsningarna och de indikerade,
sekundärpreventiva åtgärderna, föreslås Region Kalmar län satsa mer på
selektiva insatser riktade mot geografiska områden och specifika grupper
som har ett större behov av stöd. Exempel på sådana grupper är utlandsfödda
män, personer med lägre socioekonomisk status samt gravida kvinnor.
Förslag på kompletterande tobaksförebyggande åtgärder att utreda är
tobaksavvänjning i grupp, riktad insats för utlandsfödda män, SMS-tjänst för
snabbare hjälp till tobaksavvänjning, rökfria utomhusmiljöer, noder för
digital tobaksavvänjning, förstärkt satsning på ”Hälsa inför, under och efter
graviditet”, tobaksavvänjning inom Folktandvården samt insats i samband
med riktade hälsosamtal.
---
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Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
6 april 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna
slutredovisning av uppdrag 22/01 – Redovisa kompletterande åtgärder som
stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 2025.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 1 mars 2022
2. Slutredovisning av Uppdrag 22/01 - Redovisa kompletterande åtgärder
som stärker möjligheten att nå målet Tobaksfritt län 2025
3. Protokollsutdrag RUN daterat den 20 april 2022
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§ 75

Ärendenummer RS 2021/1286

Uppdrag 22/07 - Redovisa en handlingsplan för hur
tillgängligheten kan förbättras på 1177 Vårdguiden på
telefon
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag Redovisa en
handlingsplan för hur tillgängligheten kan förbättras på 1177 Vårdguiden på
telefon.
Tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon redovisas löpande i
regionstyrelsen.
Bakgrund
Av regionplan 2022 – 2024 framgår att regiondirektören ska redovisa en
handlingsplan för hur tillgängligheten kan förbättras på 1177 vårdguiden på
telefon.
Slutsatserna bakom handlingsplanen grundar sig på omvärldsbevakning,
interna mätningar och analys. Olika orsaker har identifierats som bidragande
till nuvarande kötider.
En tredjedel av alla samtal till 1177 är av icke sjukvårdsrådgivande karaktär.
Detta kan bero på otydlig information om vilka samtal som ska till 1177
vårdguiden på telefon, koppling mellan varumärkena 1177 vårdguiden på
telefon och 1177.se. Det finns även en viss påverkan på antal samtal till 1177
vårdguiden på telefon som beror på dålig tillgänglighet i övriga delar av
vården.
Det finns potential för ökad användning av tekniska lösningar för att styra
samtal av icke sjukvårdsrådgivande karaktär till rätt instans och därmed
påverka väntetiden till det bättre.
Effektiviseringspotential i arbetssätt har också identifierats. Häri ligger att
förtydliga mål och förväntningar kring dokumentation och samtalslängd utan
att göra avkall på kvalitet och säkerhet.
Den nationella samverkan innebär att Region Kalmar län inte helt
kontrollerar alla förutsättningar för att minska kötid. Därför läggs även
förslag i handlingsplan som syftar till att påverka förutsättningarna.
Resultatet av förbättringsarbetet gällande tillgänglighet till 1177 Vårdguiden
redovisas löpande i regionstyrelsen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022
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2. Handlingsplan - Tillgänglighet 1177 Vårdguiden på telefon
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§ 77

Ärendenummer RS 2022/334

Svar på skrivelse om covidbonus
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om covidbonus med redovisat yttrande.
Bakgrund
Jimmy Loord (KD), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Malin Sjölander (M)
och Carl Dahlin (M) har inkommit med en skrivelse till regionstyrelsen om
en covidbonus för vissa av regionens anställda.
Yttrande

Under 2021 har regionens medarbetare på olika sätt bidragit till fortsatt god
vård, service och omvårdnad, ett arbete som under pandemin ställt höga krav
och varit speciellt utmanande. Det har varit extraordinära insatser från
medarbetarna under en lång tidsperiod och regionen har löpande hanterat
ersättningsfrågan genom särskilda satsningar. Det är också viktigt med
återhämtande insatser för medarbetaren och som främjar hälsa på kort och
lång sikt. Där har det gjorts särskilda insatser, vilket bland annat innefattar
planen för särskilt kris-, samtals- och traumastöd till hälso- och
sjukvårdspersonal.
Region Kalmar län redovisade ett starkt resultat för 2021, vilket bland annat
grundar sig i en unik situation avseende Covid-19. Överskottet för 2021 har
stärkt det egna kapitalet, men, enligt kommunallagen, måste varje enskilt år
balanseras ekonomiskt. Det är ytterst osäkert hur regionens ekonomi
kommer att påverkas på längre sikt. Pandemins effekter kommer att behöva
beaktas på flera plan och under lång tid, där lägre skatteunderlag, uppdämt
vårdbehov, lägre biljettintäkter är några exempel. Kostnaden för att betala ut
10 000 kr i extra ersättning till samtliga medarbetare, i kombination med fyra
ytterligare semesterdagar uppgår till drygt 200 miljoner kronor.
Det ekonomiska överskottet för 2021 skapar en möjlighet att fortsatt hantera
pandemins konsekvenser i ett längre perspektiv och en engångskostnad
motsvarande drygt 200 miljoner kronor skulle försvåra långsiktigheten
betydligt.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022
2. Skrivelse till regionstyrelsen om covidbonus daterad den 2 mars 2022
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§ 78

Ärendenummer RS 2022/485

Reviderad riktlinje hjälpmedelsförskrivning, del 1
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar reviderade riktlinjer gällande Hjälpmedelsförskrivning
del 1 - Hjälpmedel vid rörelsehinder, talskador, kognitiva och medicinska
funktionshinder, att gälla från 1 juli 2022.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer gällande hjälpmedelsförskrivningar antogs 2012 och har
därefter reviderats vid behov.
Regionservice har nu uppmärksammat behov av att uppdatera skrivningarna
i riktlinjerna avseende del 1 - Hjälpmedel vid rörelsehinder, talskador,
kognitiva och medicinska funktionshinder. Innehållet behöver uppdateras i
enlighet med gällande beslut och föreskrifter, men också för att ett
behovsanpassat arbete med förskrivning av hjälpmedel ska kunna utföras på
ett bättre sätt.
De största förändringarna i aktuell revidering är följande:
-

En inledning gällande termer och begrepp har lagts till i riktlinjen för
att underlätta för både verksamhet och patient.
Höjd bidragsnivå gällande hårersättning
Anpassning av vissa områden utifrån aktuella förskrivningssätt
Uppdaterat innehåll utifrån Socialstyrelsens föreskrifter
Ytterligare yrkeskategorier som kan förskriva vissa hjälpmedel
anpassat till verksamhetens behov och Socialstyrelsens riktlinjer
Egenavgifterna för hjälpmedel lyfts ur hjälpmedelsanvisningarna till
separat bilaga. Förändringar av egenavgifterna kommer framöver att
hanteras i samband med regionplanen.

Riktlinjerna är framtagna tillsammans med berörda verksamheter.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022
2. Riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning del 1
3. Vägledning kostnadsansvar Kommun - Region
4. Förändringar egenavgifter 2022
5. Samtliga egenavgifter för hjälpmedel
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§ 79

Ärendenummer RS 2022/337

Yttrande över promemorian Viktigt meddelande till
allmänheten – en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1)
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på promemorian
Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet.
Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Viktigt
meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet.
VMA-systemet är inte något tekniskt system utan kan beskrivas som en
ordning för varning och information till allmänheten genom olika kanaler.
Systemet används vid olyckor, allvarliga händelser och andra störningar i
viktiga samhällsfunktioner så som terrorangrepp, större bränder, gasutsläpp
och kärnkraftsolyckor. Det finns flera kanaler för att nå ut till allmänheten
via VMA-systemet, exempelvis radio och tv.
Det har i statliga rapporter och utredningar påpekats att det finns ett behov
av en översyn av VMA-systemet. Rapporterna visar att det finns ett antal
oklarheter, så som okunskap rörande olika meddelandetyper samt att det
måste tas fram lösningar för effektiv varning till befolkningen i både fred
och krig.
Av propositionen 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025 följer att en utredare
ska ges i uppdrag att se över behovet av en sammanhållen reglering gällande
information och varning av befolkningen som ska förmedlas inom VMAsystemet.
Sammanfattning av yttrandet

Region Kalmar län är positiva till och välkomnar att regleringen VMAsystemet ses över och dokumentation kring systemet förtydligas. Förslagen
syftar till att klargöra respektive aktörs ansvar. Genom föreslagen
lagstiftning och befintliga författningar förekommer också tillsyn och andra
kontrollmekanismer som gör det möjligt att kontrollera att respektive aktör
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter. Det skapar förutsättningar för att
varnings- och informationssystemet ska fungera i både fred och krig.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022

Comfact Signature Referensnummer:
1352055
20

Datum

Region Kalmar län

2022-04-26

2. Yttrande över promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – en
översyn av VMA-systemet
3. Sammanfattning av promemorian Viktigt meddelande till allmänheten –
en översyn av VMA-systemet

Comfact Signature Referensnummer:
1352055
21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-04-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 80

Ärendenummer RS 2022/87

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning
2021
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar rapporten över uppsökande verksamhet med
munhälsobedömning för 2021 till protokollet.
Bakgrund
Region Kalmar läns särskilda tandvårdsstöd redovisar i rapport en
uppföljning av den uppsökande verksamheten med munhälsobedömning
2021. Regionen har sedan 1999 ansvar för att vissa äldre och
funktionshindrade personer blir uppsökta av tandvårdspersonal för
munhälsobedömning och individuell rådgivning avseende munhygien. Den
uppsökande verksamheten utförs av tandhygienister från Folktandvården på
uppdrag av regionen. I avtalet ingår även att vårdgivaren ska erbjuda och
genomföra utbildning till all personal som ger omsorg.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022
2. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning - Uppföljning av
verksamheten 2021, daterad den 1 april 2022
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§ 81

Ärendenummer RS 2022/416

Yttrande över Oskarshamns kommuns översiktsplan
2030
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över granskningsförslag till
Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030.
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun.
Bakgrund
Region Kalmar län har på nytt getts möjlighet att lämna synpunkter på
Oskarshamns kommuns förslag till översiktsplan för Oskarshamns kommun
2030, denna gång i granskningsskedet. Region Kalmar län lämnade den 11
augusti 2021 (RUN 2021/266) ett yttrande på det tidigare samrådsförslaget.
Yttrande

Region Kalmar län bedömer att de i samrådsskedet framförda synpunkterna
har beaktats av Oskarshamns kommun på ett bra sätt och har inget ytterligare
att framföra.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
6 april 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta redovisat
yttrande över granskningsförslag till Översiktsplan Oskarshamns kommun
2030.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 29 mars 2022
2. Granskningsförslag till Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030
3. Protokollsutdrag RUN daterat 6 april 2022
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§ 82

Ärendenummer RS 2022/422

Yttrande över Kalmar kommuns lokala strategi för att
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar på lokal strategi för att
förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation
2022-2026.
Yttrandet överlämnas till Kalmar kommun.
Bakgrund
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över remiss från Kalmar
kommun gällande Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relation 2022-2026.
Huvudmålet för strategin är att mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relation ska upphöra. Av remissen framgår att Kalmar avser att strategin ska
rymma ett samhälls-, verksamhets- och arbetsgivarperspektiv.
Strategin innehåller följande fokusområden:
•

Våldsförebyggande arbete

•

Tidig upptäckt av våld samt stärkt skydd och stöd för våldsutsatta

•

Motverka våld i ungas parrelationer

•

Tidiga insatser riktat till personer som utövar våld och kontroll i sina
relationer

•

Kunskap och kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

•

Samverkan med myndigheter, föreningsliv och övriga aktörer

Strategin är nära kopplad till den regionala strategin ”Ett jämställt Kalmar
län 2017–2027” (Länsstyrelsen) som Kalmar kommun, liksom Region
Kalmar län, har anslutit sig till.
Yttrande
Region Kalmar län ställer sig positiv till strategin i sin helhet.
Nedan följer några av de ansatser i strategin som Region Kalmar län vill
framhålla som särskilt angelägna:
1. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation är ett globalt,
nationellt och regionalt folkhälsoproblem och påverkar hälsan för
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våldsutsatta och barn som bevittnar våld. Region Kalmar län delar
uppfattningen att arbetet mot våld måste bedrivas gemensamt och
kompletterande av många aktörer genom samverkan, mellan såväl
offentlig verksamhet som föreningsliv och övriga aktörer.
2. Strategin lyfter fram att tidigare insatser i hög utsträckning
dominerats av förslag för att hantera våldets konsekvenser snarare än
dess orsaker. Kalmar kommun har, enligt remissen, en ambition att
både upprätthålla och förbättra befintliga insatser för våldsutsatta och
intensifiera det förebyggande arbetet för att förhindra att våld utövas.
3. Särskilt fokus på grupper som lever i sårbara situationer med risk för
utsatthet för våld.
4. Ambition att verka för synliggörande av, och opinionsbildande arbete
mot, våld i ungas relationer liksom systematiskt våldsförbyggande
och normkritiskt arbete exempelvis i skola och fritidsverksamhet
samt förstärkt möjlighet till tidigt upptäckt av våldsutsatthet.
5. Ansats att synliggöra möjligheten till stöd för våldsutövare med mål
att förändra våldsamt beteende samt förbättrade förutsättningar för
självhjälpsverksamhet för våldsutövare.

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2022
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§ 83

Ärendenummer RS 2021/837

Genomförandebeslut - Rivning hus 08, 40, 41 inom
fastigheten Kalmar Kungsljuset 3, Länssjukhuset i
Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och
genomföra rivningar av hus 08, 40, 41 inom fastigheten Kalmar Kungsljuset
3 (Länssjukhuset i Kalmar län) enligt framtaget underlag.
Bakgrund
För att tillgodose och förbereda moderna och effektiva lokaler för framtidens
vård i Region Kalmar län förutsätts att flera äldre byggnader rivs och lämnar
plats till nybyggnationer. För att möta den snabba förändringstakt som finns
inom hälso- och sjukvård behöver framtida byggnader vara flexibla och
förändringsbara.
Förslaget innebär rivning av byggnaderna 08, 40 och 41 inom fastigheten
Kungsljuset 3, Länssjukhuset i Kalmar. Byggnaderna är otidsenliga, tekniskt
uttjänta, kostsamma i drift och underhållsbehovet är stort. De kommer trots
omfattande insatser inte att kunna ställas om till vårdverksamhet. Kortsiktigt
kommer delar av ytan att användas som parkeringsplatser och grönyta, men
rivningarna frigör också utrymme för framtida utvecklingsmöjligheter inom
fastigheten.
I samband med rivning kommer visst material att tas om hand för återbruk.
Mål och syfte
Mål och syfte är att genom rivning av byggnader som är otidsenliga, tekniskt
uttjänta, kostsamma i drift och med stort underhållsbehov lämna utrymme
för moderna och effektiva lokaler för framtidens vård i Region Kalmar län.
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Ekonomi
I 2022 års prisnivå beräknas byggproduktion till 22,2 Mkr.
Löpvärde
Byggbranschens konjunktur, regional löneutveckling och ökad
personalrörlighet enligt LPIK (augusti 2021) ligger som grund för
uppräkning med 2,6 procent per år avseende byggproduktionskostnad.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2022
2. Underlag – Genomförandebeslut - Rivning hus 08, 40, 41 vid
Länssjukhuset i Kalmar
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§ 84

Ärendenummer RS 2019/354

Samarbetsavtal inom e-hälsa mellan Region Kalmar län
och Linnéuniversitetet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtalet inom e-hälsa mellan Region
Kalmar län och Linnéuniversitetet, eHälsoinstitutet.
Bakgrund
Kalmar län har en stark profilering mot e-hälsa, inte minst genom eHealth
Arena, som drivs av Region Kalmar län i samverkan med Linnéuniversitetet.
E-hälsa är också ett starkt fokusområde för Linnéuniversitetet i övrigt och i
länet finns även E-hälsomyndigheten som en stark nationell aktör inom
området.
Syftet med detta avtal är att fortsatt bidra till arbetet med e-hälsa i Kalmar
län samt att få ytterligare kraft i länets digitala utveckling. Linnéuniversitetet
kan inom detta område bidra med kunskapsutveckling för Region Kalmar
läns medarbetare samt vara en kritisk granskande part vid utveckling inom
det digitala området.
Parterna är överens om att utveckla pågående samverkan ytterligare samt
stödja det pågående arbetet med E-hälsokluster Kalmar län som inkluderar
inkubations-verksamhet, testbäddar samt DISA (område e-hälsa),
Kunskapsmiljö Digitala transformationer och Kunskapsmiljö Hållbar hälsa
på Linnéuniversitetet.
Parterna förbinder sig att bidra till varandras utveckling genom ömsesidigt
och lärande och utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning inom eHälsa.
Regionen förbinder sig att utge 250 000 sek juli-december 2022, 500 000 sek
för året 2023 samt 250 000 sek för januari-juni 2024 till eHälsoinstitutet för
sådana aktiviteter som parterna gemensamt planerar och kommer överens
om, med en rimlig framförhållning i tids- och resursplaneringen.
Linnéuniversitetet via eHälsoinstitutet i samverkan med kunskapsmiljöerna
Hållbar hälsa eller Digital transformation förbinder sig att för Region Kalmar
län varje år utföra motsvarande två utvärderingar och åtta heldagar med
kompetensutvecklingsinsatser.
Kostnaden för avtalet finansieras inom befintlig ram.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2022
2. Samarbetsavtal inom e-hälsa mellan Region Kalmar län och
Linnéuniversitetet
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§ 85

Ärendenummer RS 2022/431

Svar på skrivelse om permanent bedömingsbil i
Hultsfred
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om permanent bedömningsbil i
Hultsfred med redovisat yttrande.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) har i en skrivelse föreslagit att
bedömningsbilen i Hultsfred blir en permanent del av ambulanssjukvården
samt att man ska se över på vilka fler platser ambulanssjukvården kan
förstärkas med bedömningsbilar.
Regiondirektören fick i regionplanen 2022-2024 i uppdrag att redovisa en
handlingsplan for att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har
rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen arbetar i nära samverkan med primärvårdsförvaltningen med att ta fram en sådan plan. I det arbetet ingår att ta ställning
till om, och i så fall i vilken omfattning bedömningsbil ska införas.
Uppdraget skall redovisas för regionstyrelsen den 31 oktober 2022. Det vore
inte lämpligt att föregripa handlingsplanen genom att på förhand plocka ut
en eventuell del, då ambulansens roll inom nära vård är en del av en större
helhet. Projekten har hittills visat lovande resultat, och då det enligt
ursprunglig planering löper till oktober 2022, så har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen förlängt det till årsskiftet 2022/2023.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022
2. Skrivelse om att permanenta bedömningsbil i Hultsfred
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§ 86

Ärendenummer RS 2022/461

Avsiktsförklaring avseende förhyrning av lokaler för
hälsocentral och folktandvård, Norrliden, Kalmar
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen om tecknande av avsiktsförklaring
gällande förhyrning av lokaler för hälsocentral och folktandvård i Norrliden,
Kalmar till protokollet.
Regionservice får i uppdrag att teckna slutligt hyresavtal.
Bakgrund
Regionfastigheter har tillsammans med fastighetsägaren LW Fastigheter
förvaltnings AB arbetat fram ett förslag på utformning av nya lokaler för
hälsocentral och folktandvård i Norrliden. Förslaget innebär en
nybyggnation på fastigheten Kvartsen 1 i Norrlidens centrum.
Hälsocentralen placeras på entréplan och folktandvården på plan 1 tr.
En avsiktsförklaring är nu framtagen som beskriver fortsatt process för
projektet, framtida hyresvillkor och hur upphandling ska genomföras mm.
En förutsättning för projektets genomförande är att en ny detaljplan för
området, som nu är i samrådsskede, vinner laga kraft.
De verksamheter som ska flytta till lokalerna är Norrlidens hälsocentral och
Folktandvården i Berga centrum. Det innebär att deras nuvarande lokaler
avflyttas i samband med inflyttning i de nya lokalerna.
Sammanlagd lokalarea för de båda hyreskontrakten är ca 3000 kvm varav
hälsocentralen är ca 2000 kvm och folktandvården 1000 kvm.
Årshyra i 2022 års värde är överenskommen till ca 3 900 000 kr för
hälsocentralen och ca 1 950 000 kr för folktandvården. I hyran ingår all drift
och underhåll. Hyrestid 20 år.
Under förutsättning att detaljplanen går igenom under 2022 och inget annat
händer som försenar projektet bedöms inflyttning kunna ske i slutet av 2026.
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Engångskostnader inkl. verksamhetens inredning och utrustning i samband
med byggprojektet är bedömda till ca 15 500 000 kr.
Konstanslag uppgår till 750 000 kr.
IT-investering bedöms uppgå till ca 400 000 kr.
Driftkostnaden för IT bedöms vara oförändrad.
Driftkostnaden för lokalvård bedöms öka med ca 480 000 kr/år.
Driftkostnaden för avfallshantering bedöms öka med ca 12 000 kr/år
Kostnaderna för avtalet inarbetas i Regionplanen 2024-2026.
En förutsättning för projektets genomförande är
• att slutligt hyresavtal träffas med LW Fastigheter förvaltnings
AB
• att ny detaljplan för området vinner laga kraft samt
• att bygglov beviljas.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022
2. Avsiktsförklaring Norrliden, den 24 mars 2022
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§ 87

Ärendenummer RS 2020/367

Upphävande av beslut från Krisledningsnämnden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen upphäver krisledningsnämndens beslut från den 14 april
2020, § 26, om avgiftsfrihet för samtliga patienter gällande undersökning,
besök och vård avseende covid-19 samt från den 12 maj 2020, § 47, om
tillfälliga jourschabloner för beredskapsersättning inom Hälsoval Kalmar
län.
Bakgrund
Krisledningsnämnden har till följd av pandemin fattat följande beslut tills
vidare:
1. Avgiftsfrihet för samtliga patienter gällande undersökning, besök och
vård avseende covid-19 (beslut den 14 april 2020, § 26), och
2. Tillfälliga jourschabloner för beredskapsersättning inom Hälsoval
Kalmar län (beslut den 12 maj 2020, § 47)
Pandemin i Sverige har gått in i ett nytt läge vilket medfört att regeringen
lämnade in en proposition, bland annat med förslag om att omklassificera
sjukdomen covid-19 och att pandemilagen ska upphöra att gälla efter den 31
mars 2022. Den 23 mars 2022 beslutade riksdagen i enlighet med
regeringens förslag.
Mot bakgrund av ovanstående upphävs härmed de ovan nämnda besluten
från krisledningsnämnden (daterade den 14 april 2020 och 12 maj 2020), om
avgiftsfrihet för samtliga patienter gällande undersökning, besök och vård
avseende covid-19 samt tillfälliga jourschabloner för beredskapsersättning
inom Hälsoval Kalmar län.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2022
2. Beslut om avgiftsfrihet för samtliga patienter gällande undersökning,
besök och vård avseende covid-19
3. Beslut om tillfälliga jourschabloner för beredskapsersättning inom
Hälsoval Kalmar län
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§ 88

Ärendenummer RS 2022/568

Verksamhetsberättelse 2021, Småland Blekinge Halland
South Sweden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för Småland Blekinge
Halland South Sweden.
Bakgrund
Region Kalmar län har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för
Småland Blekinge Halland South Sweden för 2021.
--Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala
utvecklingsförvaltningen den 6 april 2022. Nämnden har överlämnat
verksamhetsberättelsen för Småland Blekinge Halland South Sweden till
regionstyrelsen för kännedom.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 7 mars 2022
2. Verksamhetsberättelse 2021, Småland Blekinge Halland South Sweden
3. Bokslut 2021, Småland Blekinge Halland South Sweden
4. Protokollsutdrag RUN daterat den 6 april 2022
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§ 89

Ärendenummer RS 2022/428

Svar på skrivelse om att sänka priserna i
kollektivtrafiken
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förlag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen om att sänka biljettpriser i
kollektivtrafiken med redovisat yttrande.
Bakgrund
Linda Fleetwood (V) har i skrivelse till regionstyrelsen föreslagit att Region
Kalmar län ska halvera priserna på 30-biljetten för att möjliggöra för fler att
använda kollektivtrafik när priserna på drivmedel är höga på grund av kriget
i Ukraina.
Yttrande

Som ett led i att få fler att åka kollektivt har Kalmar länstrafik under tiden
mellan den 4 april 2022 till den 3 maj 2022 en kampanj som innebär 30
procent på samtliga biljetter inom Kalmar län. Erbjudandet är tänkt som en
långsiktig satsning på hållbarhet.
Erbjudandet gäller dock under en tid då drivmedelspriserna är höga och
innebär en lättnad för tänkbara resenärer.
För ordinarie avgiftsförändringar gäller att förslag ska beredas i
kollektivtrafiknämnden och beslutas i regionfullmäktige.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022
2. Skrivelse från Linda Fleetwood (V) om att sänka biljettpriser i
kollektivtrafiken
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§ 90

Ärendenummer RS 2021/827

Svar på motion om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om parkeringsbiljett vid sjukhusbesök
med redovisat yttrande.
Bakgrund
Martin Kirchberg (SD) har lämnat in en motion med förslag att medborgaren
ska få en parkeringsbiljett hemskickad i samband med sjukhusbesök. En Pbiljett ska tryckas längst ned på kallelsen till besöket, där det nu finns en
talong som kan användas som biljett i länstrafiken.
Yttrande
Antalet parkeringsplatser vid Region Kalmar läns tre sjukhus är begränsat
och antalet besökande varje dag är stort. För att reglera tillgången till
parkeringsplatserna är parkeringstiden begränsad och en parkeringsavgift tas
ut.
I motionen beskrivs en upplevd svårighet att betala parkeringsavgift vid
Länssjukhuset. Utvecklingen i samhället går mot digitala
parkeringslösningar och många kommuner har idag helt gått över till biljettoch kontantfria parkeringsautomater. Parkeringsavgift vid regionens sjukhus
kan erläggas både med mynt (en myntautomat finns per sjukhusparkering),
bankkort, SMS och med parkeringsapp.
De externa intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka kostnader för
parkeringsbevakning, skyltning, markunderhåll, tillsyn och skötsel samt
snöröjning av regionens parkeringsplatser. Införande av gratis
parkeringsbiljetter i enlighet med förslaget medför utebliven extern
finansiering av regionens parkeringar. I motionen anges en beräknad kostnad
för att införa förslaget till 4 Mkr per år och att kostnaden ska inarbetas i
nästkommande budget.
De externa parkeringsintäkterna uppgick till cirka 4,4 Mkr år 2021. Förslaget
innebär dels en underfinansiering, dels att ytterligare skattemedel ska
användas till icke vårdrelaterad verksamhet. Hänsyn bör också tas till
utveckling av system för att tidsreglera parkeringen på kallelsen och
administrationen kring detta.
Bedömningen är att möjligheten att reglera tillgängligheten till
parkeringsplatserna minskar om förslagen i motionen skulle verkställas. Det
föreslås att platsbrist vid parkeringarna ska förebyggas genom att begränsa
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p-biljetten i tid. Begränsning av parkeringstiden genom kallelsen på talong
bedöms komplicerad att praktiskt genomföra.
Mot bakgrund av regleringen av tillgång till parkering och finansiering av
kostnader för sjukhusens parkeringsplatser föreslås regionfullmäktige att
besvara motionen med redovisat yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022
2. Motion - Medborgaren ska få parkeringsbiljett hemskickad, ställd av
Martin Kirchberg (SD)
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§ 91

Ärendenummer RS 2021/1023

Svar på motion om Överums hälsocentral
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om Överums hälsocentral med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M) har lämnat in en motion
gällande hälsocentralen i Överum. I motionen föreslås
- att regiondirektören får i uppdrag att, tillsammans med representanter
för Västerviks kommun, presentera en plan för Nära vård i Överum
- att utvecklingsdirektören får i uppdrag att etablera Överums före
detta hälsocentral som ett pilotprojekt för Nära och digital vård i
samverkan med lämpliga aktörer
Yttrande

Det är viktigt att, så långt det är möjligt, verka för en jämlik vård i länet. Det
innebär en del utmaningar när det kommer till glesbygd och därav innehåller
ersättningsmodellen för Hälsoval Kalmar län en tydlig glesbygdsersättning.
Det finns utöver glesbygdsersättningen möjlighet att få extra medel om då en
filial startas i glesbygden.
Från och med detta år finns det också möjlighet att ansöka om att öppna en
utökad filial. Det är ett sätt att kunna arbeta mot en mer god och när vård och
att säkra tillgången till vård i glesbygd. En sådan filial ska uppfylla samtliga
krav som ställs i hälsovalsuppdraget men behöver inte erbjuda samtliga delar
samtliga dagar i veckan. En av lösningarna för att uppfylla hela uppdraget är
digitala vårdmöten med huvudenheten som är ett av kraven vid en utökad
filialmottagning.
Modellen har anpassats till den rådande situationen med läkarbrist i glesbygd
och möjliggör därmed för en verksamhet med färre läkartimmar på plats. En
utökad filial behöver emellertid ha en distriktssköterska på plats hela tiden
och möjliggöra för digital uppkoppling mot huvudenheten när läkaren inte är
på plats. Listning av patient sker till skillnad från övriga filialer på den
utökade filialen och den utökade filialen har ansvaret för hela
grunduppdraget.
Region Kalmar län har fått in en ansökan om att få bedriva utökad filial i just
Överum. Den verksamheten startade den 7 mars 2022 och ska erbjuda hela
primärvårdsuppdraget med hjälp av digitala lösningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige besvarar
motionen med redovisat yttrande.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2022
2. Motion Se Överums hälsocentral som en möjlighet - inte ett problem,
ställd av Malin Sjölander (M) och Jonas Lövgren (M)
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§ 92

Ärendenummer RS 2021/1042

Svar på motion om hot och våld i vårdmiljö
Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om hot och våld i vårdmiljö med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Petra Gustavsson, Bo Karlsson, Martin Kirchberg och Claus Zaar (SD) har
lämnat en motion om att skydda sjukvårdspersonalen mot hot och våld. I
motionen föreslås bland annat att inrätta säkerhetsmottagningar och
säkerhetsklassade vårdplatser samt ta fram handlingsplaner för att förebygga
hot och våld.
Yttrande

Arbetet med att skapa en arbetssituation som minimerar risken för att
utsättas för hot och våld har alltid haft en mycket hög prioritet i Region
Kalmar län. Tyvärr har den utveckling vi ser i andra delar av samhället även
märkts på våra sjukhus, vilket också lett till ett flertal åtgärder i syfte att öka
tryggheten.
Rondering av ordningsvakter är en fråga som sjukhusen beslutar om lokalt,
allt efter hur man bedömer den aktuella situationen, omfattningen av denna
har också ökat påtagligt under de senaste åren. Skalskyddet stärks
kontinuerligt. Säkerhetsrum för patientmottagning finns men placering och
utformning kommer att ses över i samband med ombyggnationer i
framtiden.
En e-utbildning kring hot och våld finns sedan något år i kompetensportalen
tillgänglig för alla medarbetare, vilket är ett viktigt stöd för att öka kunskap
och medvetenhet hur man hanterar hotfulla situationer. Det pågår även ett
arbete med att öka kunskap kring säkerhetskulturen. Ett APT-material
avseende fysisk säkerhet, personalsäkerhet och informationssäkerhet finns
som underlag för att diskutera lokalt på respektive arbetsplats.
Förutom det ovan nämnda, kommer en utbildningsinsats om hur man
hanterar hotfulla situationer att hållas under våren 2022 på akutmottagningen
i Kalmar.
Region Kalmar län arbetar även med att uppdatera riktlinje mot hot och våld
och inom det arbetet även ta fram utbildningspaket riktat till regionens
medarbetare.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen
med redovisat yttrande.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2022
2. Motion om att skydda sjukvårdspersonalen mot hot och våld, ställd av
Petra Gustafsson (SD), Bo Karlsson (SD), Martin Kirchberg (SD) och
Claus Zaar (SD)
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§ 93

Ärendenummer RS 2021/1107

Svar på motion om stöd före och efter klimakteriet
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om bättre stöd före och efter
klimakteriet.
Bakgrund
Maud Ärlebrant (KD) och Margreth Johansson (KD) har lämnat in en
motion om att Region Kalmar län ska skapa ett rådgivningscentrum för
frågor gällande klimakteriet i Region Kalmar län samt stärka kompetensen
gällande klimakteriet bland medarbetare. De föreslår att:
-

Region Kalmar län tar fram en modell för särskilda
rådgivningscentrum för klimakteriet, samt gör dessa kända i
målgruppen

-

Region Kalmar län avsätter medel för att personal som idag möter
kvinnor med klimakteriebesvär och vill fördjupa sin kunskap får
möjlighet att göra detta på arbetstid

Yttrande

Idag sker flera satsningar för att stärka kunskapen kring klimakteriet. Bland
annat förläggs åtta veckor av primärvårdens ST-läkares utbildning till
kvinnokliniken och privatgynekologi. Kvinnokliniken har utöver det även
planerade utbildningsinsatser för primärvårdens läkare som förväntas ske
under våren med inriktning på frågor gällande klimakteriet.
Region Kalmar län har i dagsläget inte några rådgivningscentra. Ett
införande av rådgivningscentra för klimakteriet låser resurser till en enhet
med relativt snäv inriktning. Dessa resurser används idag i verksamheter där
denna typ av rådgivning redan utgör en del men där även andra vårdbehov
tillgodoses. Om rådgivningscentra med inriktning mot klimakteriet införs
kan dessutom krav komma på att liknande rådgivningscentra för andra hälsooch sjukvårdsbesvär införs vilket ytterligare skulle låsa resurser till enskilda
enheter med snäva inriktningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige att avslå motionen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022
2. Motion - Bättre stöd före och efter klimakteriet, ställd av Maud Ärlebrant
(KD) och Margreth Johansson (KD)

Comfact Signature Referensnummer:
1352055
41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-04-26
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 94

Ärendenummer RS 2021/1237

Svar på motion om bruttolöneavdrag för månadskort i
kollektivtrafiken
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om att införa bruttolöneavdrag för
månadskort i kollektivtrafiken.
Bakgrund
Malin Sjölander (M), Pär-Gustav Johansson (M), Carl Dahlin (M) har lämnat
en motion om att Region Kalmar län ska införa bruttolöneavdrag för
månadskort i kollektivtrafiken.
Yttrande

Reglerna kring förmåner och bruttolöneavdrag återfinns i
skattelagstiftningen. Bruttolöneavdrag är fördelaktigt om
varan/tjänsten/förmånen har ett rabatterat pris, är förmånsskattebefriad
och/eller gör att en vara/tjänst kan delbetalas över tid.
I förekommande fall är inget av detta aktuellt. Region Kalmar län har vid
beräkning av bruttolöneavdrag för månadskort i kollektivtrafiken inte kunnat
se några ekonomiska fördelar för såväl medarbetare som arbetsgivare. Ett
bruttolöneavdrag för månadskort får till följd att medarbetaren måste
förmånsbeskattas för hela värdet av månadskortet. Kostnaden blir densamma
om medarbetaren betalar sitt månadskort på sedvanligt sätt eller genom
bruttolöneavdrag.
För att ett erbjudande ska övervägas är det viktigt är att det är gynnsamt för
medarbetare och därtill ekonomiskt försvarbart. Den samlade bedömningen
är att varken medarbetare eller arbetsgivare gynnas av förslaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige avslå motionen.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2022
2. Motion om att införa bruttolöneavdrag för månadskort i
kollektivtrafiken, ställd av Malin Sjölander (M), Pär-Gustav Johansson
(M), Carl Dahlin (M)
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§ 95

Ärendenummer RS 2021/854

Svar på motion om att satsa på missbruk- och
beroendevården
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att satsa på missbruk- och
beroendevården med redovisat yttrade.
Bakgrund
Linda Fleetwood (V) har lämnat in en motion med förslag att satsa på
missbruk- och beroendevården. I motionen föreslås:
-

att Region Kalmar län genomför en ettårig satsning för ökad
kompetens hos medarbetare i missbruks- och beroendevården.
att Region Kalmar län prioriterar missbruks- och beroendepatienter
med samsjuklighet som särskild insats i kommande regionplan.

Yttrande

Samsjukligheten är omfattande i vårt samhälle för individer med beroende
och psykisk ohälsa. I slutet av 2021 presenterades ”Från delar till helhet – en
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93). Bakgrunden till delbetänkandet
är att regeringen i juni 2020 beslutade att en särskild utredare skulle föreslå
hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan
säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av
missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande
tillstånd.
Ifall förslagen i delbetänkandet SOU 2021:93 beslutas i sin helhet, kommer
detta innebära en stor förändring och förflyttning av ansvar och stora krav
kommer ställas på kompetenshöjande åtgärder. Givet komplexiteten av
samsjuklighet krävs det kompetenshöjande insatser inom området som
behöver vara tillgängliga för samtliga medarbetare. Det är av vikt att inte
föregå beslutet kring delbetänkandet, utan kontinuerligt analysera och följa
utvecklingen inom området och i samverkan med både Länsstyrelsen, polis,
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Länsgemensam ledning och
sydöstra sjukvårdsregionen synka vår planering av utbildningssatsningar.
Givet delbetänkande SOU 2021:39 kommer arbetet kring missbruks- och
beroendepatienter med samsjuklighet intensifieras kommande år och därmed
inkluderas i framtida regionplan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen
med redovisat yttrande.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2022
2. Motion Satsa på missbruk-och beroendevård, ställd av Linda Fleetwood
(V)
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§ 96

Ärendenummer RS 2021/906

Svar på motion om ett flexibelt arbetsliv
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om ett flexibelt arbetsliv med
redovisat yttrande.
Bakgrund
Carl Dahlin (M) och Malin Sjölander (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om att Region Kalmar län ska stärka medarbetares
möjligheter att arbeta på distans, som en del i arbetet att bli en attraktivare
arbetsgivare. Motionen har följande yrkande:
•

Region Kalmar län tar fram en arbetslivsstrategi samt fastställer
portabilitetsindex för att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv samt
bli en attraktiv arbetsgivare.

Yttrande

I motionen hänvisas till en undersökning som handlar om hur chefer och
medarbetare på svenska företag uppfattat tiden när arbetet varit förlagd till
hemmet, samt hur de ser på framtidens arbetsliv. I undersökningen uppger
16 procent av deltagarna att de önskar arbeta på distans på hel- eller deltid
även efter pandemin. Undersökningen visar även på betydelsen av insatser
för fysisk och psykisk arbetsmiljö vid hemarbete. Det fysiska mötet upplevs
också öka i värde, samt att det är bättre för vissa arbetsuppgifter och positivt
för att stärka företagskulturen.
Region Kalmar län arbetar för livskvalitet och god hälsa för Kalmar läns alla
invånare, och för att människor, företag och organisationer i länet ska
utvecklas på ett hållbart sätt. Yrkesrollerna och arbetets organisering skiljer
sig mellan regionens verksamheter. Merparten av medarbetarna har ett arbete
som främst sker fysiskt tillsammans med länsinvånarna, och från ett
arbetsgivarperspektiv är utgångspunkten därför att det ska utföras på den
fysiska arbetsplatsen.
Det finns tillfällen när avsteg är lämpligt, som ett sätt att bidra till att kunna
attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens. Vid sådana tillfällen görs
individuella överenskommelser som säkerställer god arbetsmiljö och goda
förutsättningar för samverkan med chef och kollegor. Avsteg kan även göras
vid krissituationer, och rutiner ska finnas för att kunna utöka distansarbetet i
en sådan situation. Om detta görs ska råd från aktuella myndigheter kring
risker och möjligheter tas i beaktande.
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Där det varit möjligt har medarbetares arbetstid under pandemin, helt eller
delvis flyttats till hemmet för att minska risken för smittspridning. Digitala
möten/konferenser har varit en lösning för att minska smittspridningen även
för medarbetare som arbetat helt på arbetsplatsen, och har därmed blivit
vardag för en stor del av regionens medarbetare. Den digitala mognaden har
ökat i organisationen, vilket gjort det geografiska läget mindre viktigt.
När arbetet återgår till arbetsplatsen igen behöver varje arbetsplats bygga en
ny möteskultur utifrån erfarenheterna från pandemin. Region Kalmar län har
valt att hantera detta på ett systematiskt sätt:
•

Erfarenheterna av förändrade arbetssätt utvärderas på
verksamhetsnivå.

•

Satsningar görs på tekniska lösningar och kompetensutveckling för
medarbetarna.

•

Digitala möten kommer även fortsättningsvis vara vanliga, vilket
ställer krav på anpassning av arbetsplatserna. Region Kalmar läns
lokaler ses nu över för att stödja ett sådant arbetssätt.

•

Utbildning för dagens och framtidens chefer och ledare ses över.
Målet är tydliga strukturer och ett systematiskt kvalitets- och
utvecklingsarbete.

•

Arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket sker i takt med detta
arbete.

Sammantaget kan det vara motiverat att i vissa fall medge möjligheter för
distansarbete, som en del i regionens kompetensförsörjning. Region Kalmar
län har idag en struktur för att hantera detta på ett sådant sätt att det
säkerställer god arbetsmiljö och goda förutsättningar för samverkan med
chef och kollegor.
Pandemin har inneburit att förändrade arbetssätt blivit vardag, regionen har
ett pågående arbete för att systematiskt ta tillvara dessa när arbetsplatserna
öppnar igen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen
med redovisat yttrande.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2022
2. Motion - En attraktiv arbetsgivare erbjuder ett flexibelt arbetsliv, ställd
av Carl Dahlin (M) och Malin Sjölander (M)
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§ 98

Ärendenummer RS 2022/545

Inriktningsbeslut om ny zonstruktur för
kollektivtrafiken i Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Kalmar länstrafik inför en zonstruktur med personliga (dynamiska) zoner,
som ersätter nuvarande zonstruktur med statiska zoner.
Beslutet gäller under förutsättning att det tidigare beslutet om byte av
biljettsystem vinner laga kraft, samt att Region Kalmar län tecknar
samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge och
AB Östgötatrafiken.
2. Zonstrukturen ska utvärderas två år efter dess införande.
3. Priser och avgifter fastställs av regionfullmäktige i samband med beslut
om taxor och avgifter för Kalmar länstrafik för kommande år.
Bakgrund
Kalmar länstrafik har genomfört en översyn av zonstruktur för
kollektivtrafiken i Kalmar län. Nuvarande zonstruktur har funnits under
mycket lång tid, och med de förändringar i trafik och resande som skett över
tid finns behov av en enklare zonmodell som kan bidra till ökat resande.
Zonstrukturen har också aktualiserats i samband med regionfullmäktiges
beslut § 125 den 29 september 2021 att Kalmar länstrafik ska lämna
befintligt resesystem (Lynx) och ansluta till det resesystem som utvecklats i
samverkan mellan Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken.
Beslutet om byte av biljettsystem har överklagats, och överprövning i
förvaltningsrätten pågår. Det innebär att föreliggande beslut om zonstruktur
gäller under förutsättning att det överprövade beslutet vinner laga kraft, samt
att Region Kalmar län tecknar samarbetsavtal om biljettsystem med Region
Skåne, Region Blekinge och AB Östgötatrafiken.
Zonstruktur med statiska zoner

Nuvarande zonstruktur bygger på ett antal fasta, förbestämda zoner (statiska
zoner), där biljettpriset baseras på antalet zoner för resan. Samma zonmodell
används även för att beräkna avgiften för färdtjänst.
Nuvarande zonstruktur har använts sedan 1980-talet, och eftersom
resmönstren förändrats är den idag inte anpassad för att bidra till ökat
resande med kollektivtrafiken. Kalmar länstrafik har identifierat
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förbättringsmöjligheter, till exempel att resenärer som bor nära en zongräns
kan få ett högre pris även för kortare resor om de korsar zongränsen.
Zonstruktur med personliga (dynamiska) zoner

Personliga zoner, även kallade dynamiska zoner, innebär att biljettpriset
avgörs av resans längd (räknat i fågelvägen) efter en zonstruktur som
anpassar sig efter resenärens position eller resesökning.
De personliga zonerna visas vid resesökningen i form av olika stora cirklar,
som geografiskt täcker den sträcka resenären önskar resa. Biljettpriset
baseras på resans sträcka och cirkelns storlek i ett antal olika zonsteg.
Biljetten är giltig för resa inom den geografi som cirkelns yta täcker.
Vid resa över länsgränsen kopplas biljetten samman med angränsande läns
zonstruktur och biljetter, så att en biljett skapas för hela resan.
Den personliga zonstrukturen ska även gälla vid resor med färdtjänst.
Konsekvenser vid övergång till personliga (dynamisk) zonstruktur

Den personliga zonstrukturen ligger till grund för beräkning av priser för
biljetter i allmän kollektivtrafik och avgifter för resor med färdtjänst. Byte av
zonstruktur innebär att många resenärer påverkas, och beroende på
bostadsort kan påverkan vara större eller mindre.
I ett helhetsperspektiv är det positivt att prissättningen med dynamiska zoner
blir rättvisare, eftersom den görs enbart utifrån resans längd. För resenären är
detta enklare och mer logiskt, och det förenklar även för Kalmar länstrafiks
administration. Inom arbetet med samverkan kring nytt resesystem förenklar
det även för anslutningen till det resesystem som är under utveckling.
Generella svårigheter är ett kommunikationsbehov under övergången, både
för information och för att hantera frågor från resenärer. De dynamiska
zonerna tar inte heller hänsyn till kommungränser, vilket innebär att
skolbiljetterna kommer få giltighet i hela länet. Skärgårdstaxan och en
kombinerad biljett mellan skärgårds- och bussbiljett ingår inte heller i en
personlig zonstruktur ännu.
Antal zonsteg

Vid införande av dynamiska zoner är en fråga hur många zonsteg som
behövs för att ge Kalmar län en bra zon- och prismodell. Färre zonsteg
innebär större prisskillnad mellan stegen, vilket kan få en negativ påverkan
på resande och intäkter. Utredningens beräkningar visar att minst sex
zonsteg rekommenderas för att undvika för stora prisskillnaderna mellan
varje steg. Inriktningen för det fortsatta arbetet är därför minst sex zonsteg.
Fortsatt arbete med införande av personlig (dynamisk) zonstruktur

I nuvarande läge gäller beslutet inriktningen för kommande arbete, och inför
det fortsatta arbetet behövs ytterligare utredning av ett antal frågor.
Främst behöver priser och avgifter i den nya zonstrukturen tas fram och
fastställas. Förslaget är att kollektivtrafiknämnden tar fram förslag för
fastställande av regionfullmäktige i samband med beslut om taxor och
avgifter för Kalmar länstrafik för kommande år.
Därutöver kommer en anpassning mellan Öland och fastlandet att krävas
beroende på att principen om fågelvägen där inte kan tillämpas fullt. Vid
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vissa resor till och från norra och södra Öland måste trafiken gå över bron
vilket påverkar resans längd.
Även en kommande tillämpning av stadszoner behöver utredas ytterligare.
--Ärendet har behandlats på kollektivtrafiknämndens sammanträde den 7 april
2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att Kalmar länstrafik inför
en zonstruktur med personliga (dynamiska) zoner, som ersätter nuvarande
zonstruktur med statiska zoner.
Beslutet gäller under förutsättning att det tidigare beslutet om byte av
biljettsystem vinner laga kraft, samt att Region Kalmar län tecknar
samarbetsavtal om biljettsystem med Region Skåne, Region Blekinge och
AB Östgötatrafiken.
Nämnden föreslog också att zonstrukturen ska utvärderas två år efter dess
införande samt att priser och avgifter fastställs av regionfullmäktige i
samband med beslut om taxor och avgifter för Kalmar länstrafik för
kommande år.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse KTN daterad 31 mars 2022
2. Ny zonstruktur i Kalmar län – delrapport
3. Protokollsutdrag KTN daterat den 7 april 2022
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§ 99

Ärendenummer RS 2021/1068

Smålands trästrategi 2022 och handlingsplan 20222025
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige antar Smålands
Trästrategi 2022 och handlingsplan 2022–2025.
Bakgrund
Trästrategin antogs år 2011 av Regionförbunden och Länsstyrelserna i
Småland med utgångspunkten att samordna, förstärka och gemensamt
prioritera insatser och att synliggöra trärelaterade industrin nationellt och
internationellt. Regionförbundet i Kalmar län samordnade arbetet.
Handlingsprogram kopplat till strategin genomfördes i tre etapper; 2012–
2014, 2015–2017 samt 2018–2020. Inför sista etappen beslutades att
trästrategiarbetet skulle samordnas med skogsstrategin som var under
framtagande. Insatserna resulterade i en rad positiva effekter och utveckling
inom den småländska träindustrin.
Det pågår stora samhälleliga och industriella förändringar som innebär ökat
behov för träbaserade produkter och hållbara affärsmodeller. För företagen i
den småländska träindustrin som oftast är små och medelstora innebär
förändringarna potential men också utmaningar. Det finns ett behov av
omstart och förnyelse.
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2025 ska främja hållbar
tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden: Kompetensutveckling,
Affärsutveckling, Produkt- och materialutveckling, Produktionsutveckling
och Attitydutveckling.
Trästrategins revideringsarbete har genomförts i nära dialog med träindustrin
i Småland. Förslaget till den nya Trästrategin har beretts av strategins ägare;
Smålands Länsstyrelser och Regioner, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas
riksförbund, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Södra skogsägarna,
Sveaskog, GS-facket och Trä och möbelföretagen.
Region Kalmar län lämnade synpunkter på förslaget i slutet av november
2021 (RUN 2021/406). Samtliga synpunkter har mottagits och behandlats i
strategins avslutande revideringsarbete.
Smålands trästrategi och handlingsplan 2022–2025 kommer behandlas av
regionfullmäktige i samtliga småländska län. Övriga ägarorganisationer
fattar inga separata beslut utan gör detta genom strategiernas styrgrupp.
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Strategiernas styrgrupp fastställer årligen en verksamhetsplan baserat på
prioriteringar i handlingsplanerna. Arbetsgruppen (ledamöter från
Länsstyrelsen Kalmar, Träcentrum, Södra skogsägarna, Region Kalmar län,
Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet) samt samordnaren ansvarar för
genomförande. I genomförandet är många andra organisationer och företag
involverade. Där finns även aktörer från andra regioner samt nationell och
internationell nivå. Samordningen har finansierats med anslag från
Nationella skogsprogrammet och från regioner och länsstyrelser. Insatser
och aktiviteter har finansierats av projektmedel.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
6 april 2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Smålands
Trästrategi 2022 och handlingsplan 2022-2025.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 22 februari 2022
2. Smålands Trästrategi 2022
3. Smålands Trästrategi och handlingsplan 2022 – 2025
4. Protokollsutdrag RUN daterat den 6 april 2022
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§ 100

Ärendenummer RS 2021/766

Handlingsplan Smålands skogsstrateg 2022-2025,
Region Kronoberg
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar Handlingsplan för Smålands skogsstrategi 2022–
2025.
Bakgrund
Den småländska skogsstrategin antogs 2018 med målsättning att kraftsamla
kring den småländska skogen och på så sätt stärka dess olika värden.
Region Kalmar län var en av huvudaktörerna i strategins framtagande och
genomförande tillsammans med Jönköping University, LRF Jönköping, LRF
Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen
Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Jönköpings län, Region
Kronoberg, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Södra.
Strategin togs fram under en tvåårig process som resulterade i följande
prioriteringar och övergripande mål:
•

Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärka
kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri

•

Öka förädlingsgraden och innovationsgraden

•

Öka produktionen och variationen för att nyttja en större del av den
småländska skogens potential

•

Stärk det lönsamma företagandet på skogsgården

•

Bevara och stärk våra naturvärden, vårt gemensamma kulturarv och
friluftslivet

•

Uppnå balans mellan skog och vilt

Strategins handlingsplan för perioden 2018-2020 bestod av ett stort antal
konkreta insatser under varje prioriterat mål med ansvariga och genomförare
kopplade till respektive aktivitet. En del av aktiviteterna har genomförts,
andra har inte hunnits med, bland annat på grund av pandemin som stoppat
fysiska aktiviteter och hämmat dialog. Samtidigt har det uppstått ett behov
att både uppdatera och rationalisera handlingsplanens aktiviteter och att på
ett tydligare sätt fördela ansvar för genomförande mellan organisationerna
bakom strategin.
Handlingsplanen har reviderats under 2021. Genom enkäter, intervjuer och
öppna seminarier har cirka 140 aktörer och organisationer fått möjligheter att
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ge inspel till revideringsarbetet. Deltagarna representerar många relevanta
målgrupper från företag och föreningar till myndigheter och lärosätten.
Närmare 70 konkreta förslag för ändringar har mottagits och bearbetats,
vilket resulterat i en remissversion av handlingsplan i september 2021.
Förslaget till den nya handlingsplanen har beretts av strategins ägare;
Smålands Länsstyrelser och Regioner, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas
riksförbund, Linnéuniversitetet, Jönköping University, Södra skogsägarna,
Sveaskog, GS-facket och Trä och möbelföretagen.
Region Kalmar län lämnade synpunkter till förslaget i oktober 2021.
Samtliga synpunkter har mottagits och behandlats i det avslutande
revideringsarbetet.
Skogsstrategin har tillsammans med Trästrategin en styrgrupp som årligen
fastställer verksamhetsplaner baserat på prioriteringar i handlingsplanerna.
Arbetsgruppen (ledamöter från Länsstyrelsen Kalmar, Träcentrum, Södra
skogsägarna, Region Kalmar län, Skogsstyrelsen, Linnéuniversitetet) samt
samordnaren ansvarar för genomförande. I genomförandet är många andra
organisationer och företag involverade. Där finns även aktörer från andra
regioner samt nationell och internationell nivå. Samordningen har
finansierats av anslag från Nationella skogsprogrammet och från regioner
och länsstyrelser. Insatser och aktiviteter har finansierats av projektmedel.
--Ärendet har behandlats på regionala utvecklingsnämndens sammanträde den
6 april 2022. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta
Handlingsplan för Smålands skogsstrategi 2022–2025.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 22 februari 2022
2. Handlingsplan Smålands skogsstrategi 2022 – 2025
3. Protokollsutdrag RUN daterad den 6 april 2022
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§ 101

Ärendenummer RS 2022/476

Årsredovisning, revisionsberättelse samt
revisionsrapporter för 2021, Samordningsförbundet i
Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar län och beviljar för sin del förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har inkommit med årsredovisning och
revisionsberättelse för 2021.
Revisorerna tillstyrker att samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Sammantaget bedömer revisorerna
att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit
tillräcklig. Resultatet enligt årsredovisningen bedöms inte vara förenligt med
de uppställda finansiella målen, men däremot med de uppställda
verksamhetsmålen.
Utifrån revisorernas granskning föreslår regionfullmäktiges presidium att
regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet i
Kalmar och för sin del beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022
2. Revisionsberättelse Samordningsförbundet 2021
3. Årsredovisning Samordningsförbundet 2021
4. Rapport över Basgranskning 2021 - Samordningsförbundet i Kalmar län
5. Rapport Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Kalmar län
6. Rapport God ekonomisk hushållning 2021 - Samordningsförbundet
Kalmar län
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§ 102

Ärendenummer RS 2022/504

Revidering av klimatstrategi
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige antar den reviderade klimatstrategin att gälla från och
med den 1 juli 2022.
Bakgrund
Region Kalmar läns verksamhet bidrar till utsläpp av koldioxid och därmed
påverkan på den förstärkta växthuseffekten. Klimatstregin är i behov av
uppdatering för att ge ett fortsatt stöd i regionens arbete med att kraftfullt
minska utsläpp av koldioxid i enlighet med parisavtalet. Till följd av det
aktiva klimatarbete som Region Kalmar län genomfört har nuvarande
målsättningar nåtts tidigare än förväntat. Därmed finns ett behov att skärpa
målsättningarna för att accelerera arbetet ytterligare och visa vägen som en
regional förebild inom klimatområdet. För att kunna ta fram en reviderad
strategi har en förstudie gjorts som beskriver bakgrund och nuläge,
klimatpåverkan, omvärldsanalys, trender samt nästa steg för Region Kalmar
läns klimatarbete.
Större förändringar i den uppdaterade klimatstrategin:
•

Höjd ambition i målsättningen utifrån att Region Kalmar län tidigare
än planerat lyckats minska sina koldiodutsläpp. Ny målsättning är 80
procents reduktion till 2030 och att vi ska nå netto-noll till 2040.

•

Målsättningen är i linje med science based target dvs i nivå med att
minska utsläppen i förhållande till målet att begränsa den globala
uppvärmningen med 1,5 grader till 2050 (Parisavtalet kräver 4,2
procents reduktion per år och Region Kalmar läns målsättning ligger
på 4,4 procents reduktion)

•

Beskrivning av olika möjligheter för att nå netto-noll och vikten av
att utreda kolinlagring som lösning.

•

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en ny
vägledning för beräkningar av koldioxidutsläpp. Vägledningen ska
följas vid beräkning av koldioxidutsläpp för att underlätta
möjligheten att jämföra sig regioner emellan.

•

En beskrivning av framtida utveckling av klimatbokslut i linje med
ny vägledningen från SKR. Detta är ett viktigt steg för att ständigt
öka kunskapen om och utveckla arbetet med minskade
koldioxidutsläpp.
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2022
2. Klimatstrategi
3. Förstudie aktualisering klimatstrategi
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§ 103
Delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnat följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande delegationsärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
•

Remiss avseende förslag till ändring av föreskrifterna (HSLF-FS
2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården, Socialstyrelsen, RS 2022/323

•

Remiss - Socialstyrelsens förslag (SOSFS 2005:10) om kriterier för
bestämmande av människans död, RS 2021/1293

•

Remiss - Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter
(HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om medicintekniska produkter, m.m., RS 2022/283

•

Yttrande över ansökan om start av filialverksamhet, folkhögskola i
Nybro kommun, RS 2022/546
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§ 104
Anmälningsärenden
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Bakgrund
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
•

Protokoll - Regionstyrelsen 2021, RS 2021/871

•

Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om
nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen (Handlingarna
publiceras inte i NP utan finns tillgängliga i diariet), RS 2022/2

•

Remiss - Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO),
Oskarshamn kommun, RS 2022/112

•

AB Transitio 2022, RS 2022/209

•

Protokoll - Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 10 februari
2022, RS 2022/50

•

Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 16 februari 2022, RS 2022/280

•

Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden 16 februari 2022, RS
2022/214

•

Regleringsbrev och statsbidrag för budgetåret 2022, RS 2021/1308

•

Protokoll – Regionstyrelsen presidium 2022, RS 2022/40

•

Protokollsutdrag regeringssammanträde - Sveriges strategi för arbetet
i OECD, RS 2021/1308

•

Protokoll – Beredningen för invånarfrågor 2022, RS 2022/48

•

Protokoll - Styrgrupp för SBHSS - Småland Blekinge Halland South
Sweden, 2022, RS 2022/381

•

Cirkulär 22:10 - Överenskommelse om kompetens och
omställningsavtal - KOM-KR, Sveriges Kommuner och Regioner,
RS 2022/4

•

Protokoll - Regionstyrelsen plan- och budgetberedning den 8 mars
2022, RS 2022/39

•

Protokoll från regionstyrelsens plan- och budgetberedning den 4 mars
2022, RS 2022/39
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•

Information från myndigheter 2022 med anledning av Covid-19,
coronavirus, RS 2022/22

•

EU4Health – Inbjudan till medlemsstaterna att utse behöriga
myndigheter för Joint Actions och Direct Grants, RS 2022/427

•

Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Avancerad
Strålbehandling, Skandionkliniken, RS 2022/438

•

Revisionsplan för Regionrevisorernas granskning av verksamheten
under år 2022, RS 2022/467

•

Regionsamverkan Sydsverige 2022, RS 2022/168

•

Upphävande av beslut om analys avseende krav på vaccin bland
personal, RS 2020/679

•

Regeringsbeslut - Uppdrag att fördela och betala ut medel för att öka
antalet allmäntjänstgöringstjänster-2022 från Socialstyrelsen., RS
2021/1308

•

Protokoll – Regionstyrelsen personalutskott 15 mars 2022, RS
2022/41

•

Protokoll –Funktionshinderrådets sammanträde 24 februari 2022, RS
2022/49

•

Protokoll – Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 11 februari
2022, RS 2022/46

•

Protokoll - Regionstyrelsen plan- och budgetberedning den 17 mars
2022, RS 2022/39

•

Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om
nationell högspecialiserad vård, Socialstyrelsen, RS 2022/2

•

Upphävande av beslut om åtgärder för att minska smittspridning av
covid-19, RS 2021/9

•

Protokoll – Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa 2022,
RS 2022/45

•

Valkretsindelning och antal fasta mandat mandatperioden valet 2022
RS 2021/223

•

Nominering av affilierade medlemskap i ett internationellt samarbete
för horisontspaning på nya läkemedel, RS 2022/536

•

Statsbidrag till regioner och kommuner 2022 med anledning av
covid-19, coronavirus, RS 2022/29

•

Avtal mellan Europeiska kommissionen och Pfizer, RS 2022/28

•

Slutversion avseende screening för cystisk fibros från
Socialstyrelsen, RS 2021/598

•

Protokoll från Kollektivtrafiknämnden, KTN 2022, RS 2022/215

•

Ekonomiska uppföljningar, månads- och delårsrapporter för Region
Kalmar län 2022, RS 2021/1315
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