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§ 221    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för mötet.  
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§ 222    

Val av justerare för mandatperioden 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott utser Malin Sjölander (M) att tillsammans 
med ordförande justera arbetsutskottets protokoll under mandatperioden.  
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§ 223    

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott utser Jimmy Loord (KD) att tillsammans med 
ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 224    

Uppföljning omställning till nära vård - lägesrapport 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
I regionplan 2022-2024 togs beslut 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. 
Mål med satsningen:  

- Ökat invånarfokus 
- Ökad användarvänlighet i tillgängliga digitala tjänster (både 

vårdgivar- och invånarperspektiv)  
- Ökad förståelse i organisationen för invånarens och verksamhetens 

behov (kopplat till bemötande och digitala tjänster)  
- Ökad samverkan över verksamhetsgränser och huvudmannagränser  

Sofia Hartz, planeringsdirektör, informerar arbetsutskottet kring etableringen 
av projektet, de olika delarna i genomförandet samt ger en kort 
sammanfattning av nuläget.  
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§ 225    

Lägesrapport palliativa enheten Västervik 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, ger en kort uppdatering 
gällande den palliativa enheten vid Västerviks sjukhus. Personal har anställts 
till enheten men ytterligare rekryteringar pågår.  
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§ 226  Ärendenummer RS 2022/1314 

Yttrande över Handlingsprogram för skydd mot 
olyckor, Västerviks kommun 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande över 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i 
Västerviks kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  
Yttrandet överlämnas till Västerviks kommun. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Västerviks kommun enligt 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 
I handlingsprogrammet redogörs för kommunens övergripande mål och 
särskilda satsningar. Arbetet med skydd mot olyckor i kommunen sker dels 
direkt till följd av krav i LSO, dels som integrerat arbete inom de olika 
verksamhetsområdena,  

• brand  

• trafikolycka  

• olycka med farliga ämnen  

• naturolycka  

• drunkning 

• nödställd person 

• antagonistiska hot 
En betydande del i arbetet med skydd mot olyckor utgörs av 
räddningstjänstens förebyggande arbete samt operativ räddningstjänst.  
Handlingsprogrammet följer en given struktur i enlighet med MSBFS 
2021:1, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst. 

Yttrande  
Region Kalmar län ser positivt på handlingsprogrammet, i synnerhet vad 
gäller samarbeten för att minska antal suicidhändelser.  
Region Kalmar län eller regionen nämns i olika format genomgående i 
texten. Det är önskvärt med ett förtydligande i handlingsprogrammet, så att 
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det tydligt framgår om det är organisationen som avses eller det geografiska 
området som avses.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022  
2. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i 

Västerviks kommun enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
 
Protokollsutdrag till: Västerviks kommun, Regionstab hållbarhet och 
säkerhet 
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§ 227  Ärendenummer RS 2022/1370 

Yttrande över utkast till proposition: Senarelagd 
anslutning till nationell läkemedelslista 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Utkast till proposition - Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista.  
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över utkast till Proposition 
– senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista. 
I utkastet till proposition föreslås att skyldigheten att kravet på anslutning 
till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025 
i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023. 
Även E-hälsomyndighetens informationsskyldighet i vissa fall föreslås 
träda i kraft den 1 december 2025 som en följd av att kravet på anslutning 
till registret senareläggs. 

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län tillstyrker propositionens förslag om att senarelägga 
kravet på anslutning till nationella läkemedelslistan. Region Kalmar län 
avstyrker samtidigt kravet på att anslutning ska ske redan till 1 december 
2025. 
Region Kalmar län avstyrker också förslaget att de ökande kostnaderna för 
en kommande senareläggning ska fördelas på regionerna. 
Region Kalmar län ser positivt på att Socialdepartementet föreslår en 
senareläggning av den bortre tidsgränsen för NLL. Vi kan dock samtidigt 
konstatera att inte heller det nya datum som föreslås (1 december 2025) 
kommer att räcka till för att färdigställa anslutningar och breddinföra NLL.  
Region Kalmar län hänvisar även fortsatt till den skrivelse som skickades in 
via Sveriges kommuner och regioner den 30 augusti 2022. Vår bedömning 
kring tidsaspekterna för full anslutning och breddinförande av nationella 
läkemedelslistan är även den fortsatt att detta kan genomföras som tidigast 
till 1 januari 2028. Däremot bedöms möjligheten att införa en 
läsfunktionalitet vara möjlig under 2025. 
Dessutom måste förslaget om särskilda avgifter för att finansiera statens 
merkostnader bedömas som orimligt. I synnerhet då möjligheten att fullt ut 
ansluta till den nationella läkemedelslistan ligger bortom regionens kontroll 
då regionerna har små möjligheter att påverka sina leverantörers tidplaner för 
införandet. 
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2022 
2. Yttrande över Utkast till proposition om senareläggning av anslutningen 

till den nationella läkemedelslistan med följande kommentar 
 
Protokollsutdrag till: Socialdepartementet, Regionstab samordning hälso- 
och sjukvård 
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§ 228  Ärendenummer RS 2022/168 

Handlingsplan och budget för 2023 Regionsamverkan 
Sydsverige (RSS) 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget till Handlingsplan 
och budget 2023 med den reservationen att ambitionsnivån vad gäller 
bredband måste rymmas inom förslaget till budget. 
Yttrandet överlämnas till Regionsamverkan Sydsverige.  

Bakgrund 
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, 
Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg 
och Region Skåne kring bland annat  

• arbetsmarknad och kompetensförsörjning  

• bredband och digitalisering  

• infrastruktur och kollektivtrafik  

• kultur  
Samarbete sker på politisk och tjänstepersonsnivå, där både styrande och 
oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en grund för ökad 
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige. Syftet är att, med 
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna 
i de sex regionerna.  
I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,7 miljoner invånare 
vilket representerar 26 procent av Sveriges befolkning. Detta faktum gör att 
Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en röst att lyssna till 
och möjlighet finns att åstadkomma förändringar.  
Det finns tre utskott i Regionsamverkan Sydsverige: 

• regionala utvecklingsutskottet som i nuläget fokuserar på 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och 
digitalisering 

• utskottet för infrastrukturplanering och kollektivtrafik  

• kulturutskottet 
Det finns positionspapper framtagna inom infrastruktur, kultur, 
kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör 
riktningen inom dessa områden dit Sydsverige strävar. Utifrån 
positionspapperen sätts prioriteringar och handlingsplaner som därefter 
förverkligas genom insatser. Genom Regionsamverkan Sydsveriges insatser 
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och påverkansarbete har Sydsverige positionerat sig och blivit en röst som 
den nationella nivån, myndigheter och andra regioner alltmer lyssnar till. 
Detta är ett arbete som bör tas till vara och utvecklas betydligt framöver. 
Regionsamverkan Sydsverige kan stå för ett nytänkande i såväl arbetsformer 
som områden att utveckla.  
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2023 att följande uppdrag 
ska ges hög prioritet: 

a) påverkansarbete inom samtliga Regionsamverkan Sydsveriges 
verksamhetsområden för att nå bästa utveckling för södra Sverige 

b) samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete 
gällande energiförsörjning 

c) samordning och genomförande av insatser samt påverkansarbete 
gällande infrastruktur och digitalisering 

d) ställningstagande kring Regionsamverkan Sydsveriges eventuella 
samarbete kring utbyggnad av nya stambanor 

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige föreslår följande förändringar av 
den politiska organisationen: 

a) separat infrastrukturutskott 
b) separat kollektivtrafikutskott 
c) gemensamma beredningar mellan infrastruktur- och 

kollektivtrafikutskott som möts två gånger per år för gemensamma 
frågor 

d) politisk beredning/påverkansgrupp för energiförsörjning 
e) politisk beredning/påverkansgrupp för bredbandsfrågor 

Yttrande över förslaget till handlingsplan och budget 2023 för 
Regionsamverkan Sydsverige 
Organisation Regionsamverkan Sydsverige 
Region Kalmar län vill framhålla vikten av att organisationen för 
Regionsamverkan Sydsverige och dess verksamhet inte sväller och att det 
finns en balans mellan de olika utskottens verksamheter. 
Region Kalmar län förespråkar att infrastruktur och kollektivtrafik kvarstår 
som ett gemensamt utskott. Om styrelsen i Region Sydsverige fattar beslut 
att genomföra förändringen vill Region Kalmar län att det sker en 
samplanering och samordning av de båda utskottens mötestider och innehåll. 
3.4.3 Bredbandsinfrastruktur och digitalisering  
I förslaget beskrivs bland annat att arbetet under 2023 kommer att fokusera 
på nya arbetssätt inklusive finansiering.   
Mot bakgrund av ovanstående behöver styrelsen för regionsamverkan 
anpassa ambitionsnivån för arbetet med bredband under 2023 så att det ryms 
inom given budget.  
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 16 november 2022 och kollektivtrafiknämnden den 17 november 2022. 
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Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att ställea sig 
bakom förslaget till Handlingsplan och budget 2023 med den reservationen 
att ambitionsnivån vad gäller bredband måste rymmas inom förslaget till 
budget. 

Handlingar 
1. Reviderad tjänsteskrivelse - Handlingsplan och budget 2023 

Regionsamverkan Sydsverige 
2. Tjänsteskrivelse - Handlingsplan och budget 2023 Regionsamverkan 

Sydsverige 
3. Handlingsplan och budget 2023 Regionsamverkan Sydsverige 
4. Beslut RUN 2022-11-16 Handlingsplan och budget 2023 

Regionsamverkan Sydsverige 
5. Beslut KTN 2022-11-17 Handlingsplan och budget 2023 

Regionsamverkan Sydsverige 
 
Protokollsutdrag till: Regionsamverkan Sydsverige, Kalmar Länstrafik, 
Regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 229  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 11 november 2022) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2021-2023, 2022-2024 och 2023-2025. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2022  
2. Uppdragslista daterad den 11 november 2022 
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§ 230  Ärendenummer RS 2020/1265 

Utredningsuppdrag 21/01 - Redovisa en plan för en 
robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet 
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad 
kapacitet i vården 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen godkänner slutredovisningen av uppdrag 21/01 - Redovisa 
en plan för en robust materialförsörjning, det vill säga öka antalet 
flergångsartiklar som kan cirkulera för en ökad kapacitet i vården. 
Planen ska kontinuerligt följas upp i beredningen för hållbarhet och 
folkhälsa.  

Bakgrund 
I enlighet med Regionplan 2021–2023 ska en plan ska tas fram för en robust 
materialförsörjning som bygger på cirkularitet med syfte att minska 
sårbarheten i händelse av kris. Alla regioner ska genomföra de förberedelser 
som behövs för att verksamheten ska fungera vid särskilda eller 
extraordinära händelser, vid störning i samhället och vid höjd beredskap. 
Målet är en robust organisation med förmåga att bibehålla sin funktion även 
vid omfattande och oväntade händelser. Att övergå från engångs till 
flergångsartiklar är en komplex fråga som involverar flera verksamheter, den 
interna logistiken, steriliseringsutrustning, ekonomi, personella resurser, 
lagringsutrymme m.m. 
Robusthet och miljöaspekter går ofta hand i hand. Även kvalitet som en 
aspekt som är oerhört viktig kopplat till inköp för att de instrument som 
handlas upp är patientsäkra. Om man ändå måste prioritera de olika 
perspektiven så kommer självklart kvalitetsperspektivet och 
patientsäkerheten först. Den är lika viktig i vardag som i kris. 
Regionstyrelsen har beslutat att 1,2 miljoner av Klimatkompensationen ska 
avsättas för projektet under 2021.  

Slutredovisning 
Det här utredningsuppdraget avgränsades till att omfatta ett antal utvalda 
operationsinstrument för att kartlägga och förstå komplexiteten kring 
övergång från engångs till flergångsinstrument. Arbetet har omfattat såväl 
upphandling, inköp, vårdverksamheter och sterilcentralerna. Urval av 
produkter till uppdraget har baserats på verksamheternas behov, vilka 
instrument som är kritiska och samtidigt har ett brett användningsområde. 
Fokus har därför legat på sax, peang, pincett och nålförare. Ett nytt ramavtal 
har tecknats och under 2022 har cirka 2 200 instrument handlats in till länets 
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tre sterilcentraler i syfte att stärka upp de basinstrument i flergångsutförande 
som kan användas på bred front inom hälso- och sjukvården. Inköpet 
beräknas bidra till en klimatbesparing om cirka 1 300 ton CO2-ekv under 
produkternas livstid jämfört om vi hade köpt engångsartiklar för att motsvara 
antalet användningar.  
Under 2022 har ytterligare 500 000 kr avsatts av klimatkompensationen för 
strategiskt forum att investera i klimatåtgärder kopplat till 
upphandling/inköp. Det är svårt att nyttja pengarna i en upphandling 
eftersom ökade kostnader för produkter sker över hela avtalstiden. Det mest 
effektiva sätt att nyttja pengarna var att investera i produkter som kan 
cirkulera i verksamheten under lång tid. De produkter som identifierats och 
som köpts in är skalpellskaft, hake, resektionshake och steriltekniska skåp 
för förvaring. De föreslagna produkterna har en garantitid på ca 10–15 år och 
kommer kunna nyttjas brett inom verksamheten där behovet är som störst. 
Oskarshamn har redan köpt sin del, 70 stycken, och när Kalmar har beställt 
sina instrument bidrar det med ytterligare cirka 400 basinstrument, vilket 
innebär att den totala klimatbesparingen blir cirka 1 500 ton CO2-ekv. 

Rekommendation inför fortsatt arbete 
Arbetet med att se över vilka engångsinstrument som kan ersättas med 
flergångsinstrument behöver fortsätta. Det är också viktigt att utvärdera vilka 
av dessa instrument som behöver steriliseras och vilka som det räcker med 
att de är höggradigt rena. Det är enklast att starta med 
operationsverksamheten men i förlängningen behöver arbetet fortskrida även 
till övriga vårdverksamheters artiklar. För att en storskalig övergång till 
flergångsartiklar ska fungera praktiskt bör man göra en utvärdering gällande 
hur steriliseringsprocessen behöver förändras/ effektiviseras rörande 
maskinpark, steriliseringsutrustning, packmaterial, lagringsutrymme och 
resurser men även ägandeskap och prismodell. Det fortsatta arbetet kan 
göras utifrån rapportens rekommendationer samt förslag på produkter att 
utvärdera som är redovisade i bilaga 6 i rapporten.  
Omställningen kräver tydliga och långsiktiga ekonomiska stöd för att 
realiseras. Varje verksamhet måste planera och budgetera för sina inköp av 
flergångsinstrument för ökad robusthet. Om nya produkter föreslås att köpas 
in är det viktigt att dessa testas i verksamheterna och att en risk- och 
möjlighetsanalys genomförs innan beslut om övergång tas. Arbetet med att 
identifiera produkter som är nödvändiga såväl i vardag som i kris kommer 
delvis göras inom ramen för uppdrag stärkt försörjningsberedskap som leds 
av Regionstab Hållbarhet och säkerhet.  
 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2022 
2. Uppdrag 21/01 robust cirkulär materialförsörjning inom vården – 

Slutredovisning investering cirkulära flergångsinstrument 
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§ 231  Ärendenummer RS 2021/1290 

Uppdrag 22/11 - Redovisa en handlingsplan för att 
säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har 
rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den 
nära vården 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av uppdrag 22/11 - Redovisa en 
handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har 
rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården. 
Handlingsplanen ska löpande följas upp i beredningen för hälso- och 
sjukvård.  

Bakgrund 
Av regionplan 2022–2024 följer ett uppdrag att redovisa en handlingsplan 
för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt har rätt 
förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården. 
Ambulanssjukvårdens primära uppdrag är att bedriva sjukvård inför och 
under transport till sjukhus. Det förekommer dock relativt ofta att 
ambulansen kallas till situationer där andra insatser skulle ha ett större värde 
för invånaren. Ambulansen behöver därför goda möjligheter att kunna 
initiera andra insatser än de som den traditionella akutsjukvården kan ge.  
 
En utveckling där ambulanssjukvården får en större roll i den nära vården 
behöver vägas mot utveckling och ambitionsnivå inom ambulanssjukvårdens 
akuta uppdrag. Det är därför viktigt att identifiera arbetssätt inom den nära 
vården där ambulanssjukvården kan bidra utan att försämra tillgängligheten 
inom det akuta uppdraget. Utifrån detta har tre delområden identifierats och 
utgör grunden för det fortsatta arbetet. Sammanfattningsvis innebär 
handlingsplanen följande.  
1. Fortsatt utvecklingsarbete: Kommunikation mellan 

ambulanspersonal och andra aktörer 

Det första delområdet handlar om att hitta sätt att förbättra kommunikationen 
mellan ambulanspersonal och andra aktörer inom hälso- och 
sjukvårdssystemet. Detta handlar framför allt om kommunikation när 
ambulanspersonal befinner sig hemma hos patienten. Huvudsakliga 
målsättningen inom detta område är att minska antalet onödiga transporter av 
patienter till akutmottagning samt förbättra möjligheten till bedömning och 
insatser på plats hos patienten. Viktiga samverkansaktörer för 
ambulanspersonal är sjukhus och primärvård. Att genom exempelvis 
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videosamtal med läkare på hälsocentral eller sjukhus få hjälp med 
bedömning. Kommunikationen med andra aktörer, såsom socialtjänst och 
kommunal omsorg kan också behöva utvecklas. 
 
2. Implementera: Möjlighet att läsa patientjournal i Cosmic i alla 

ambulanser 

I dagsläget finns möjlighet att via dator gå in i patientjournaler i Cosmic i 
vissa, men inte alla ambulanser. För att möjliggöra detta i alla ambulanser 
behövs bland annat investeringar i hårdvara, bland annat för att möjliggöra 
internetuppkoppling i ambulanser oavsett geografisk plats i länet. 
Implementering av detta är påbörjat men kan komma att kräva ytterligare 
finansiering. 
 
3. Utred vidare: Behov gällande tillgängliga mobila resurser i länet 

Som tredje delområde ingår en analys gällande behovet av mobila resurser 
inriktade på nära vård inom Region Kalmar län.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2022 
2. Slutredovisning med handlingsplan - Uppdrag 22/11 - Redovisa en 

handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten långsiktigt 
har rätt förutsättningar för att stödja utvecklingen av den nära vården  
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§ 232  Ärendenummer RS 2020/1275 

Återrapportering av utredning - Behov av insatser som 
kan stärka kompetensförsörjningen av psykologer 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  

Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av utredningsuppdrag 21/11 – 
Utreda behov av insatser som kan stärka kompetensförsörjningen av 
psykologer. 

Bakgrund 
I regionplan 2020–2022 fanns uppdrag att utreda behov av insatser för att 
stärka kompetensförsörjningen av psykologer. Av slutredovisningen 
framgick följande rekommendationer för det fortsatta arbetet, vilka här 
återrapporteras.  

Karriärutvecklingsmodell för psykologer  
En karriärmodell för psykologer är framtagen i facklig samverkan. 
Karriärmodellen synliggör utvecklingsvägar inom professionsområdet samt 
tydliggör psykologens roll i samverkan med andra professioner. En plan för 
implementering och utvärdering arbetas fram. 

Dialog med psykologutbildningen och en plan för studerande på 
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som leder vidare till PTP-
tjänstgöring. En ambition att successivt utöka antalet VFU-platser. 
Region Kalmar län och psykologprogrammet på Linnéuniversitetet har 
tecknat avtal. Avtal är för närvarande skrivet på 5 VFU-platser. Regelbundna 
samverkansmöten med dialog kring tillgång av VFU-platser, samt utveckling 
och utvärdering av den verksamhetsförlagda utbildningen sker kontinuerligt. 

Förvaltningarna samordnar rekrytering av PTP-psykologer för att 
tydliggöra regionens ambition och för att förstärka kontinuiteten i PTP-
programmet. 
Rekrytering görs löpande under året, där varje förvaltning ansvarar för sin 
rekrytering. En gemensam rekrytering vid ett fåtal tillfällen per år har inte 
fått genomslag och varit svårt att motivera, då rekrytering av PTP får anses 
framgångsrikt.  Det har exempelvis varit lyckosamt med satsningen i 
primärvården med centralt finansierade PTP-tjänster för offentliga och 
privata vårdgivare. Det är ett gott söktryck till platserna och alla tjänsterna 
tillsätts. Bedömningen är att fokus även fortsättningsvis behöver ligga på hur 
Region Kalmar län behåller sina psykologer när de är klara PTP och erbjuds 
legitimerade psykologtjänster. I februari 2021 fanns 15 PTP-psykologer från 
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Region Kalmar län i programmet. Av dessa blev 9 fortsatt anställda som leg 
psykologer inom Region Kalmar läns olika förvaltningar. 

Införa ett introduktionsprogram för nya legitimerade psykologer  
I syfte att behålla fler legitimerade psykologer inom regionen och vara 
attraktiva för nya sökande har ett kompetenspaket för nya legitimerade 
psykologer arbetats fram. En första träff är planerad till den 18 november 
2022. Innehåll i kompetenspaketet: 
- Individuell Kompetensplanering med närmaste chef. Valfri kurs om 7,5 

hp eller motsvarande erbjuds. 
- Mentorskap med erfaren psykologkollega 2-3 gånger/termin 
- Nätverksträffar 1-2 gånger/termin med olika teman. Exempelvis ”Hur 

håller man i grupper”, ”Forskning- hur tar vi oss an det?”, 
”Journalföring”, ”Hur implementerar man nya arbetssätt?” 

Säkerställa att det finns utbildade handledare för såväl VFU som PTP-
psykologer och nya legitimerade psykologer inom 
introduktionsprogrammet. 
Inför varje VFU-omgång anordnar Linnéuniversitetet en kostnadsfri 
handledarutbildning. Under VFU-perioden bjuds in till två handledarträffar 
för att stärka handledarna i sin roll.  
I den framtagna karriärmodellen tydliggörs att utbildning för att handleda 
studenter är ett stöd för vidare utveckling. På en viss nivå i karriärmodellen 
ingår handledning.    

Formera nätverk så att alla psykologer finns i ett tydligt sammanhang 
med kollegialt utbyte. Tydliggöra psykologens roll i samverkan med 
andra professioner på respektive arbetsplats. 
I det framtagna kompetenspaketet för nya legitimerade psykologer 
samordnas nätverk för att skapa kollegialt utbyte. I den framtagna 
karriärmodellen tydliggörs psykologens roll i samverkan med andra 
professioner på respektive arbetsplats. 
----- 
Sammanfattningsvis har flera delar i förra årets uppdrag startat. Arbetet 
fortsätter på såväl regionnivå som på verksamhetsnivå.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2022 
 
 

20Comfact Signature Referensnummer: 1508618



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2022-11-30 

 
 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 233  Ärendenummer RS 2022/991 

Yttrande över betänkandet God tvångsvård, trygghet, 
säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet God 
tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 
Yttrandet överlämnas till Socialdepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet God 
tvångsvård – trygghet, säkerhet och rätts-säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 
Bakgrunden och syftet till betänkandet har varit att stärka 
barnrättsperspektivet, rättssäkerheten och säkerheten i vården för personer 
som tvångsvårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV). Uppdraget har 
omfattat frågor om barnets bästa vid placering av barn som tvångsvårdas, 
möjlighet till oberoende prövning av beslut om tvångsåtgärder, rätt till daglig 
utevistelse och daglig aktivitet, säkerhet på vårdinrättningar genom ökad 
kontroll vid inpassering och av försändelser samt utveckling av befintliga 
register för effektivare tillsyn och uppföljning. 
Som kompletterande information så har samsjuklighetsreformen (SOU 
2021:93) även fått ett tilläggsdirektiv som rör framtiden för 
tvångslagstiftning: lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt 
lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 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 tveksamma till flera delar av betänkandet. 
Yttrandet fokuserar på de konkreta förslag som finns i delbetänkandet.  
Av yttrandet följer bland annat följande.  

- 6.3.1 Beslut om tvångsåtgärder för att upprätthålla ordning eller 
säkerhet ska kunna överklagas. Bedömningen är att förslaget kommer 
leda till undanträngningseffekter när det gäller vård eller 
undervisningsproduktion, vilket i sin tur inte är gynnsamt vare sig för 
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vårdkvalitet eller patientsäkerhet. Region Kalmar län skulle vilja 
tydliggöra patientens rätt att överklaga insatser/åtgärder i samband 
med att vården förlängs.  

- 6.3.3 Möjlighet att överklaga beslut utan samtycke. Region Kalmar 
län tillstyrker alternativ 1 i förslaget, att behandling utan samtycke 
enligt 17§ LPT och 61 LRV inte är möjligt att överklaga till allmän 
förvaltningsdomstol. Det är angeläget med ett tydliggörande av 
rättsläget utifrån att lagen tolkas olika av olika kliniker, vilket medför 
en rättsosäkerhet men också en omöjlighet att tolka statistik. Region 
Kalmar län anser att inspektionen för vård och omsorg, IVO; borde 
granska besluten.  

- 6.3.4 Patienter ska informeras om möjligheterna att få ett beslut om 
tvångsåtgärd prövat av en oberoende instans. Förslaget bedöms som 
otydligt. Förslaget bedöms leda till förvirring och osäkerhet kring 
behandlingen samt kan föranleda att nödvändig behandling uteblir 
eller fördröjs.  

- 7.3.1 Rätt till dagliga aktiviteter minst en timme om dagen. För att 
förslaget ska realiseras krävs kostnadsdrivande ombyggnationer och 
flytt av verksamheter. Det krävs en realistisk tidsplan när en sådan 
lagändring med tillhörande omstrukturering vården förväntas vara på 
plats. Region Kalmar föreslår att det bör stå ”ges möjlighet till” 
istället för att ”har rätt till”.  

- 11 ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Se punkt 7.3.1. 
--- 
Det noteras till protokollet att samtliga ledamöter är överens om att se över 
yttrandet inför regionstyrelsens behandling av ärendet.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022 
2. Yttrande över delbetänkandet betänkandet God tvångsvård – trygghet, 

säkerhet och rätts-säkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40) 

3. Sammanfattning av betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och 
rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 
2022:40) 
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§ 234  Ärendenummer RS 2022/1229 

Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell 
strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! 
Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella 
och kreativa branscher, SOU 2022:44 
Yttrandet överlämnas till Kulturdepartementet. 

Bakgrund 
Regeringen gav 2021 en särskild utredare att lämna förslag till en samlad 
nationell strategi med syfte att under den kommande tioårsperioden främja 
långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa branscherna i 
hela landet. Utredningen la fram sitt betänkande i augusti 2022. Regeringen 
har i remissförfarande bjudit in Region Kalmar län att lämna synpunkter på 
förslagen och materialet i betänkandet.  
Remissversionen av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44, presenteras digitalt på regeringens hemsida. Sök på 
regeringens hemsida, ange SOU 2022:44. 
En sammanfattning av betänkandet redovisas i bilaga 2.  

Sammanfattning av yttrande 
Av yttrandet följer sammanfattningsvis att Region Kalmar län i huvudsak 
ställer sig positiv till betänkandets förslag och pekar på fem områden där 
förslagen skulle kunna utvecklas: 

- Samspelet mellan staten och regionerna 
- Rådgivning och kapitalförsörjning 
- Export och internationalisering 
- Upphovsrätt 
- Uppföljning och statistiskt urval 

 
Yttrandet har beretts i samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 16 november 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att anta 
redovisat yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
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främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från RUN § 161, daterat den 16 november 2022 
2. Tjänsteskrivelse RUN - Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! 

Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher, SOU 2022:44 

3. Yttrande över betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44 

4. Sammanfattning av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa 
branscher, SOU 2022:44 
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§ 235  Ärendenummer RS 2022/1360 

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar.  
Yttrande överlämnas till Miljödepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets 
redovisning för kommunalt ansvar för vissa enskilda avfallsströmmar inom 
det kommunala avfallet. Begreppet kommunalt avfall ersatte begreppet 
hushållsavfall vid genomförandet av avfallsdirektivet den 1 augusti 2020. 
Införandet av begreppet kommunalt avfall har inneburit att kommunerna har 
fått ett utökat ansvar för insamling och behandling av avfall. Begreppsbytet 
har föranlett oklarheter kring vissa avfallsströmmar vilket regeringen har gett 
Naturvårdsverket i uppdrag att utreda.  
Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska förändras:  

• Avfall från detaljhandeln: Förslaget innebär en avgränsad valfrihet 
för butiker inom detaljhandeln, vilket innebär att de får möjlighet att 
välja om de vill hantera sitt avfall själva. Möjligheten till valfrihet 
innebär att kommunen fortsättningsvis har ett ansvar och att de 
aktörer som inte vill ta hand om sitt eget avfall inte heller behöver 
göra det. 

• Använt matfett: Förslaget innebär att insamling och behandling av 
använt matfett undantas från det kommunala ansvaret. 

• Utgrävd jord med invasiva främmande arter: Förslaget innebär att 
kommunerna får ett tydligt ansvar för utgrävda massor med invasiva 
främmande arter från hushållen. 

Yttrande 
De tre avfallsströmmar som redovisas: avfall från detaljhandeln, använt 
matfett och utgrävd jord med invasiva främmande arter är inte en del av 
Region Kalmar läns ordinarie avfall och därmed inte något avfall som 
kommunen hanterar åt regionen.   

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2022 
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2. Missiv av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall 
för vissa enskilda avfallsströmmar 

3. Sammanfattning av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar  
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§ 236  Ärendenummer RS 2022/1531 

Remiss av Handlingsprogram 2023-2025 – Växande 
värde, Livsmedelsstrategi för Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen godkänner Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, 
Livsmedelsstrategi för Kalmar län och beslutar att detsamma ska skickas på 
remiss enligt sändlista. 

Bakgrund 
Kalmar län har, sedan 2016, en regional livsmedelsstrategi. Det övergripande 
målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att 
branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, 
produktivitet och innovationsförmåga. Till strategin kopplas ett 
handlingsprogram med prioriterade länsgemensamma aktiviteter.  
Det senaste handlingsprogrammet antogs 2020 och sträcker sig fram till år 
2022. Det är nu dags för ett uppdaterat handlingsprogram. Detta innebär att 
grundtexterna aktualitetsgranskats, men att strategier, mål och delmål är 
desamma som i det tidigare dokumentet. Därtill innehåller det uppdaterade 
handlingsprogrammet nya prioriterade aktiviteter för 2023 – 2025.  
Som bakgrund redovisas dokumentet Livsmedel - omvärld i ständig 
förändring. 
Tidplan 
Efter att regionstyrelsen godkänt förslaget, skickas detsamma på remiss 
enligt sändlista.  
Yttranden över förslaget ska lämnas senast den 15 mars 2023. 
Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige, LRF Sydost 
och länsstyrelse under våren 2023.  
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 16 november 2022. Nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna 
Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, Livsmedelsstrategi för 
Kalmar län och beslutar att detsamma ska skickas på remiss enligt sändlista. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 9 november 2022 
2. Beslut RUN daterat den 16 november 2022 
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3. Handlingsprogram 2023-2025 – Växande värde, Livsmedelsstrategi för 
Kalmar län 

4. Livsmedel – omvärld i ständig förändring 
5. Sändlista  
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§ 237  Ärendenummer RS 2022/750 

Arbetsordning för Länsberedningen 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att fastställa 
arbetsordning för länsberedning för regionala utvecklingsfrågor med mera att 
gälla för mandatperioden 2023-2026.  

Bakgrund 
Med anledning av ny politisk organisation och mandatperiod görs en översyn 
av gällande arbetsordningar och reglementen. Arbetsordningen för 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor med mera har i samband 
med översynen reviderats. 
Förslag på ny arbetsordning för länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor med mera föreslås att gälla för mandatperioden 2023-
2026. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 4 november 2022 
2. Arbetsordning för länsberedning för regionala utvecklingsfrågor med 

mera 
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§ 238  Ärendenummer RS 2022/1478 

Anmälan av granskning från regionrevisorerna om 
granskning av informationssäkerhet 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
1. Regionstyrelsen noterar Granskning av informationssäkerheten.  
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att ta fram ett svar inför 

beslut på regionstyrelsens möte den 2 februari 2023.  

Bakgrund 
Regionens revisorer har genomfört granskning av informationssäkerheten i 
Region Kalmar län.  
Revisorerna önskar svar från regionstyrelsen med uppgift om vilka åtgärder 
som planeras respektive vidtagits för att tillvarata rekommendationerna i 
granskningen. Svaret ska lämnas in senast den 16 februari 2023.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022 
2. Missivbrev - Granskning av informationssäkerheten  
3. Granskning av säkerhet och information  
4. Beslut från regionrevisorerna § 117 den 21 oktober 2022 – Fördjupad 

granskning av skydd av information och informationssäkerhet  
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§ 239  Ärendenummer RS 2022/1440 

Internkontrollplan för 2023 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen godkänner internkontrollplan 2023. 

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. Inför arbetet med internkontrollplan 2023 har 
regionens interkontrollgrupp beslutat om fördefinierade områden inom vilka 
riskanalysen ska utformas. 
Förslag till internkontrollplan för år 2023 har därefter tagits fram utifrån en 
regiongemensam riskanalys samt en riskanalys inom respektive förvaltning. 
De regiongemensamma riskerna med tillhörande åtgärder återfinns inom 
områdena personal, kurser och konferenser, avtalstrohet, intäkter och 
kundfakturering samt informationssäkerhet. De regiongemensamma riskerna 
och åtgärderna ingår i respektive förvaltnings internkontrollplan. 
De förvaltningsspecifika riskanalyserna omfattas, förutom ovan nämnda, 
bland annat av risker inom inventarier och lager samt köpt verksamhet. 
Under området övrigt finns även möjlighet att lägga till risker som inte 
omfattas av de fördefinierade kategorierna. Vid behov har förvaltningarna 
även möjlighet att revidera beslutad internkontrollplan under året, genom att 
lägga till ytterligare åtgärder under redan identifierad risk. 
I bilaga redovisas Internkontrollplan 2023 för Region Kalmar län. 
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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 31 oktober 2022 
2. Internkontrollplan 2023 
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§ 240  Ärendenummer RS 2022/728 

Avtal med Linnéuniversitet om samverkan inom e-hälsa 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelse godkänner Avtal om samverkan inom e-hälsa mellan 
Linneuniversitetet och Region Kalmar län, att gälla från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2032. 
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektör får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras i regionplan. 

Bakgrund 
Den 15 juni 2022 (§ 136) godkände regionstyrelsen en avsiktsförklaring 
mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet om fördjupat samarbete 
och gemensam satsning på e-hälsa. Avsiktsförklaringen har som målsättning 
att träffa ett bindande avtal om samverkan inom e-hälsa för nationell och 
internationell genomslagskraft. Den gemensamma satsningen innebär att 
Linnéuniversitet och Region Kalmar län tillsammans vill bygga ett starkt 
ekosystem kring e-hälsa inom hela Kalmar län utifrån befintliga 
gemensamma strukturer och satsningar. Samverkan inom e-hälsa ska bidra 
till att frigöra tid för en nära och resurseffektiv vård av hög kvalitet för såväl 
invånare som hälso- och sjukvårdens medarbetare. 
Syftet med den gemensamma satsningen är att det, efter de första 10 åren, 
kommer finnas en etablerad miljö av forskning, utbildning och kompetens 
inom klinisk informatik i Kalmar län. Runt den miljön kommer det att finnas 
ett rikt kluster av företag och organisationer som tillsammans kan skapa en 
fortsatt angelägen utveckling av e-hälsa inom hälso- och sjukvården såväl 
som inom akademi och näringsliv. 
I enlighet med avsiktsförklaringen är ambitionen att satsningen ska omfatta 
400 miljoner kronor fördelat på 10 år där Linneuniversitet och Region 
Kalmar län bidrar med 200 miljoner kronor vardera. Redovisat avtal föreslås 
gälla från den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2032.  
 
Finansieringen planeras enligt en rullande treårig budgetplan 
som tar utgångspunkt i målbilden för samarbetet. Arbetet löper parallellt 
med regionens ordinarie budgetprocess.  
Budget och plan består av en fastställd budget för nästkommande år (år 1) 
och med planerad budget för år 2 och år 3 och därtill ingår en beskrivning av 
de aktiviteter som planeras att genomföras med stöd av finansieringen.  
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Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2022 
2. Avtal samverkan e-hälsa 
3. Målbild för samverkan mellan Region Kalmar län och Linnéuniversitetet  
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§ 241  Ärendenummer RS 2022/1274 

Val av sju ledamöter och sju ersättare varav en 
ordförande till pensionärsrådet från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 242  Ärendenummer RS 2022/1275 

Val av sex ledamöter och sex ersättare varav en 
ordförande till funktionshinderrådet från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026  

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 243  Ärendenummer RS 2022/1277 

Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Uddenberg-Nordingska stiftelsen från och med den 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 244  Ärendenummer RS 2022/1279 

Val av en revisor och en ersättare till Uddenberg-
Nordingska stiftelsen från och med den 1 januari 2023 
till och med årsstämman 2027 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 245  Ärendenummer RS 2022/1280 

Val av ett ombud och en ersättare till ägarråd för Inera 
AB från och med den 1 januari 2023 till och med 31 
december 2026  

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 246  Ärendenummer RS 2022/1281 

Val av två ledamöter till samrådsgruppen för Region 
Kalmar län och Kalmar läns reumatikerföreningar från 
och med den 1 januari 2023 till och med den 31 
december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 247  Ärendenummer RS 2022/1276 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges 
utskott för infrastrukturplanering från och med 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 248  Ärendenummer RS 2022/1552 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges 
utskott för kollektivtrafik från och med 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 249  Ärendenummer RS 2022/1553 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges 
gemensamma beredning för infrastruktur och 
kollektivtrafik från och med 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 250  Ärendenummer RS 2022/1554 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges 
kulturutskott från och med 1 januari 2023 till och med 
den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 251  Ärendenummer RS 2022/1555 

Val av två ledamöter till Regionsamverkan Sydsveriges 
regionala utvecklingsutskott från och med 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 252  Ärendenummer RS 2022/1556 

Val av en ledamot till Regionsamverkan Sydsveriges 
politiska beredning/påverkansgrupp för bredband från 
och med 1 januari 2023 till och med den 31 december 
2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 253  Ärendenummer RS 2022/1557 

Val av en ledamot till Regionsamverkan Sydsveriges 
politiska beredning/påverkansgrupp för 
energiförsörjning från och med 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 

Beslut 
Beslut i ärendet fattas på sammanträde med regionstyrelsen den 13 december 
2022.   
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§ 254  Ärendenummer RS 2022/765 

Svar på motion om behovet av en träbyggnadsstrategi 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:  
Regionfullmäktige besvarar motionen om behovet av en träbyggnadsstrategi 
med redovisat yttrande.  

Bakgrund 
Åke Bergh (M), Anders Andersson (M), Åke Nilsson (KD) och Pär-Gustav 
Johansson (M) har lämnat in en motion föreslagit att Region Kalmar län i 
första hand ska välja trä som byggnadsmaterial i regionala byggnader och att 
regiondirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi 
för Kalmar län. 

Yttrande  

Trä som byggnadsmaterial i regionala byggnader 
Region Kalmar län bedriver samhällsviktig verksamhet. I och med detta 
finns det andra faktorer som går före val av specifika byggnadsmaterial. 
Generellt görs följande prioritering inför uppförandet av ny- och 
ombyggnation:  

1. Säkerhet (Att byggnadsmaterialen säkerställer kraven på säkerhet i 
form av: robusthet, katastrofer, brand, krig, klimatanpassningar, 
myndighetskrav på robusta sjukhusbyggnaden) 

2. Verksamhet (Att byggnadsmaterialen säkerställer kraven från 
verksamheten) 

3. Hållbarhet (Att byggmaterialen håller så hög nivå på hållbarhet som 
möjligt där klimatpåverkan är en stor faktor) 

Detta innebär att det mest hållbara byggnadsmaterialet väljs när 
verksamhetens- och säkerhetskraven är uppfyllda och trä är möjligt, tack 
vare dess positiva hållbarhetsegenskaper. Exempel på detta är 
nybyggnationen av Högsby hälsocentral, folktandvård och 
distriktsrehabilitering.  
I och med utvecklingen av träbyggnadstekniken, kan tekniken förbättras så 
verksamhetskrav och säkerhetskrav uppfylls som i sin tur kan leda till att fler 
byggnader kan komma att bestå av en större mängd träd.  

Uppdrag att ta fram ett förslag till träbyggnadsstrategi för Kalmar län 
Ett större fokus behövs på hållbart byggande, men ett specifikt byggmaterial 
eller byggteknik bör inte prioriteras. Det händer mycket i branschen och det 
är viktigt att klimatpåverkan av våra byggnader sänks och att Region Kalmar 

48Comfact Signature Referensnummer: 1508618



Region Kalmar län 
Datum 
2022-11-30 

 
 

 

 

län går före. Trä är, precis som nämns i motionen, det starkaste 
byggmaterialet ur ett klimatpåverkansperspektiv. I stället för att ta fram 
ytterligare en strategi så föreslås att utveckla den klimatstrategi som finns 
med tillhörande styrande och stödjande dokument. De nya kraven på 
klimatdeklaration kommer även stärka träbyggandet.  
Följande arbete föreslås i stället för en träbyggnadsstrategi. 

• Klimatstrategi 2022 - 2027: Klimatpåverkan vid byggande finns 
med i klimatstrategin. Dock behöver detta område konkretiseras och 
överväga om byggnation ska inkluderas i klimatbokslut och 
klimatmål. Arbete med detta pågår. 

• Verksamhetsplan för hållbarhet 2022 - 2024: Hållbarhet och 
klimatpåverkan vid byggande finns med i befintlig plan. Mål och 
handlingsplan bör konkretiseras när det gäller dessa frågor i 
kommande plan. Arbete med detta pågår. 

• Hållbarhetsplan för byggnader Denna plan finns i dagsläget inte, 
men är planerad att tas fram. Detta för att specificera långsiktiga mål 
och handlingsplan för klimatpåverkan, klimatdeklaration och andra 
hållbarhetområden.  

Den sammanvägda bedömningen är att det inte behövs en särskild 
träbyggnadsstrategi. För att effektivt påskynda hållbart byggande och 
därmed träbyggande bör befintliga strategier och planer förstärkas inom 
detta område. En specifik hållbarhetsplan för byggnader och 
fastighetsförvaltning bör tas fram likt den som finns för 
energieffektivisering.  
Detta arbete kommer leda till ökat byggande med trä på byggnader som 
renoveras, byggs om, byggs till och nyproduceras.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2022 
2. Motion - Regionen behöver en träbyggnadsstrategi, ställd av Åke Bergh 

(M), Pär-Gustav Johansson (M), Anders Andersson (KD), Åke Nilsson 
(KD) 
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§ 255    

Delegationsbeslut 

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

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut lämnas till regionstyrelsen för kännedom:  

• Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitets- och 
säkerhetsstandarder för ämnen av mänskligt ursprung avsedda för 
användning på människor och upphävande av direktiven 2002/98/EG 
och 2004/23/EG, RS 2022/1057 

• Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs förslag till 
föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och 
uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk 
tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, RS 2022/656 

• Yttrande över föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets 
föreskrifter (HSLF-FS 2021:32) om kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om medicintekniska produkter, Läkemedelsverket, 
RS 2022/537 
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§ 256    

Anmälningsärenden 

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

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till styrelsen för kännedom:  

• Yttrande över nationella och gemensamma e-hälsospecifikationer, E-
hälsomyndigheten, RS 2022/1199 

• Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för 
vård av utskrivningsklara patienter för år 2023, Socialstyrelsen, RS 
2022/1299 

• Yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
postutdelning, Post- och telestyrelsen, RS 2022/1177 

• Protokoll - Regionala utvecklingsnämnden 5 oktober 2022, RS 
2022/214 

• Protokoll - Folkhögskolestyrelsen 5 oktober 2022, RS 2022/280 

• Anteckningar från möte med AB Transitios ägarråd 15 september 
2022, RS 2022/209 

• Kollektivtrafiknämnden - protokoll 6 oktober 2022 och 25 oktober 
2022, RS 2022/215 

• Protokoll - Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 20 oktober 
2022, RS 2022/50 

• Protokoll beredningen för hälso- och sjukvård 13 oktober 2022, RS 
2022/47 

• Brev till regionstyrelsen, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, RPG, 
RS 2022/1471 

• Protokoll vid konstituerande styrelsesammanträde nr 178, den 20 
oktober 2022, AB Transitio, RS 2022/209 

• Beslut Länsstyrelsen Kalmar län om förslag till nya marina Natura 
2000-områden för fåglar i Kalmar län, RS 2022/718 

• Antaget Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 
Ölands Kommunalförbund, RS 2022/970 
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• Anmälan av inkommer remiss om förslag till ändring i föreskrifter 
och allmänna råd om medicinska exponeringar, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, RS 2022/1499 

• Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner 2022, RS 2022/4 

• Protokoll från regionstyrelsens personalutskott den 25 oktober 2022, 
RS 2022/41 

• Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde den 2 november 
2022, RS 2022/49 

• Anteckningar från ledningsgruppsmöte Regionsamverkan Sydsverige 
10 november 2022, RS 2022/168 

• Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av Region Kalmar 
läns delårsrapport 2022, RS 2022/1566 

• Granskning från Regionrevisorerna – Granskning av god ekonomisk 
hushållning 2022, Region Kalmar län, RS 2022/1567 

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