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§ 42    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.  
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§ 43    

Slutredovisning av projektet bedömningsbil Hultsfred 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bedrivit ett projekt med en 
bedömningsbil i de nordvästra delarna av Kalmar län. Bedömningsbilen är 
bemannad med personal med hög kompetens och lång erfarenhet men har 
inga möjligheter att transportera patienter.  
Syftet med projektet med en bedömningsbil var att minska den samlade 
beläggningen på de fyra befintliga ambulanserna och därmed utöka 
tillgängligheten till akutambulans i den nordvästra delen av länet. Detta 
eftersom akutambulanserna haft ett stort antal uppdrag där patienten inte 
bedömts vara i behov av bedömning på sjukhus. Tanken var att dirigera 
bedömningsbilen dirigerades till fall som inte behöver transport till sjukhus 
för att då minska antalet uppdrag för framför allt ambulansen i Hultsfred och 
därmed också minska beläggningen för akutambulanserna.  
Den samlade bedömningen är att bedömningsbilen tycks leda till en ökning 
av antalet uppdrag total, det vill säga att man erbjudit en ny tjänst. 
Bedömningsbilen har påverkat inställelsetiden för akutambulanserna endast 
marginellt.  
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§ 44    

Lägesrapport palliativa enheten Västervik 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för nuläget av 
rekryteringar till den palliativa enheten på Västerviks sjukhus. Palliativa 
patienter vårdas idag på kliniken för deras grundåkomma. Medicinkliniken 
kommer att kunna ta emot fler palliativa patienter inom kort. Arbete pågår 
med att rekrytera personal med palliativ kompetens till kirurgkliniken. Målet 
är att ha en samlad palliativ vårdenhet på Västerviks sjukhus.  
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§ 45    

Information om arbetet med Nära vård 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Arbetet med omställningen till Nära vård pågår inom Region Kalmar län och 
i samverkan med kommunerna. Sofia Hartz, planeringsdirektör, informerar 
arbetsutskottet om den fortsatta processen framåt och hur arbetet kommer att 
hanteras i olika steg.  
Inledningsvis beslutas om en gemensam målbild och strategi som visar 
riktningen och utgör en grund för vidare arbete med handlingsplaner. Sedan 
görs en kartläggning och analys av nuläge, gällande avtal och 
ansvarsfördelning som lägger grunden för en gemensam plan för 
primärvården i länet. 
Vidare kommer en gemensam plan för primärvården i länet tas fram. Den 
utgör en gemensam plattform där Region Kalmar län och länets kommuner 
formulerar och identifierar gemensamma områden för fortsatt arbete, 
förutsättningar för samsyn och hur vi gemensamt följer upp arbetet.  
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§ 46  Ärendenummer RS 2022/1698 

Yttrande över Samråd översiktsplan Kinda kommun 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som svar på samråd 
över Översiktsplan för Kinda kommun.  
Yttrandet överlämnas till Kinda kommun samt kopia för kännedom till 
Region Östergötland.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Kinda kommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Översiktsplan för Kinda kommun. 

Sammanfattning av yttrande 
Region Kalmar län bedömer att Kinda kommun (kommunen) på ett tydligt 
sätt har satt in kommunen i ett större geografiskt sammanhang som sträcker 
sig utanför den egna kommunen. På så sätt har kommunen utifrån Region 
Kalmar läns uppdrag och perspektiv lyckats fånga de viktigaste frågorna som 
är av interregional betydelse. Föreslagen översiktsplan utgör därmed ett 
betydelsefullt underlag för regional planering och regional 
infrastrukturplanering för Kalmar län. Det skapar en bra grund för att vi 
tillsammans kan arbeta för en starkare och mer livskraftig storregion. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 15 februari 2023. Nämnden har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott 
att anta redovisat yttrande som svar på samråd över Översiktsplan för Kinda 
kommun. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse RUN daterad den 8 februari 2023 
2. Yttrande över Översiktsplan för Kinda kommun 
3. Missiv - Översiktsplan för Kinda kommun 
4. Protokollsutdrag RUN daterat den 15 februari 2023 
 
Protokollsutdrag till: Kinda kommun, regionala utvecklingsförvaltningen 
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§ 47  Ärendenummer RS 2023/221 

Översiktsplan 2024 – med utblick mot 2050, Mönsterås 
kommun 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som svar på samråd 
över Översiktsplan 2040 – med utblick mot 2050, Mönsterås kommun. 
Yttrandet överlämnas till Mönsterås kommun.  

Reservation  

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet 
med motivering. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har av Mönsterås kommun fått möjlighet att lämna 
synpunkter på samrådsversionen av Översiktsplan 2040 – med utblick mot 
2050, Mönsterås kommun. 

Sammanfattning av yttrande  
Mönsterås kommuns förslag till översiktsplan bedöms enligt Region Kalmar 
län utgöra ett bra exempel på en översiktsplan som sätter in den egna 
kommunen i ett tydligt mellankommunalt och regionalt sammanhang. 
Särskilt positivt är det att regional samverkan och mellankommunala frågor 
finns med som ett genomgående tema i översiktsplanens olika delar. I en 
översiktsplan som tar sikte på 2040 med utblickar till 2050 är det dessutom 
direkt nödvändigt att inkludera regional samverkan och mellankommunala 
frågor. Detta eftersom rörelserna över kommungränserna för arbete och 
fritidsintressen succesivt ökar samtidigt som allt fler frågor så som 
energiförsörjning och blå-/ grönstrukturer bäst löses tillsammans. Därför är 
det positivt att Mönsterås kommun har positionerat sig som en strategiskt 
belägen boendekommun mellan den regionala kärna Oskarshamn och 
tillväxtmotorn Kalmar. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 15 februari 2023 och kollektivtrafiknämnden den 16 februari 2023. 
Respektive nämnd har föreslagit regionstyrelsens arbetsutskott att anta 
redovisat yttrande som svar på samråd över Översiktsplan 2040 – med 
utblick mot 2050, Mönsterås kommun.  

Överläggning  
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
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1. Martin Kirchberg (SD) föreslår följande ändring i yttrandet:   
- att avsnittet miljö, klimat och energi i yttrandet ersätts med att 

Region Kalmar län anser att vindkraft varken är tekniskt lämplig eller 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar i större skala och att 
Mönsterås kommun därför med fördel bör ställa sig avvisande till 
ytterligare vindkraftsindustriområden och revidera översiktsplanen så 
att det återspeglas.” 

2. Karin Helmersson (C) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt redovisat förslag. 

--- 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om regionstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt Karin Helmerssons förslag eller Martin 
Kirchbergs ändringsförslag. Hon finner att regionstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Karin Helmerssons förslag att bifalla redovisat förslag. 

Reservation 
Samtliga ledamöter från SD reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
”Sverigedemokraterna anser att vindkraftverk inte bidrar till någonting 
positivt i samhället mer än möjligen till vindkraftbranschens och 
markägarens plånböcker. Vindkraft är varken tekniskt lämplig eller 
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar i större skala. I takt med 
vindkraftsutbyggnaden blir elsystemet allt mer destabiliserad. ”Någon 
annan” måste bygga ett parallellt elproduktionssystem, oftast fossildrivet, för 
att kunna leverera ström när det inte blåser. Anslutningskostnaderna vältras 
över på alla elkonsumenter, fastigheter i omgivningen tappar i värde och de 
lokala miljöeffekterna är förödande både för de kringboende och för naturen. 
Även tillverkningen är mycket miljöförstörande, livslängden är kortare än 
vad som tidigare antagits och stora delar av verken går inte att återvinna utan 
grävs idag ned som deponi.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag RUN daterat den 15 februari 2023 
2. Protokollsutdrag KTN daterat den 16 februari 2023 
3. Yttrande över Översiktsplan 2040 – med utblick mot 2050, Mönsterås 

kommun  
4. Översiktsplan 2040 – med utblick mot 2050, Mönsterås kommun 
 
Protokollsutdrag till: Mönsterås kommun, Kalmar Länstrafik, regionala 
utvecklingsförvaltningen  
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§ 48  Ärendenummer RS 2020/1264 

Uppdrag beslutade av regionfullmäktige i regionplan 
2022-2024 och 2023-2025 

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

Bakgrund 
I uppdaterad förteckning (daterad den 21 februari 2023) redovisas uppdrag 
från regionplanerna 2022-2024 och 2023-2025.  
Tidplanen för följande ärenden har justerats:  

• 22/08 Utreda på vilket sätt primärvårdens digitala erbjudande till 
invånarna ytterligare kan förstärkas. 

Redovisningen av uppdraget har flyttats från den 18 april 2023 till den 10 
maj 2023.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2023 
2. Uppdragslista daterad den 21 februari  
 
 

9Comfact Signature Referensnummer: 1571515



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-03-07 

 
 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 49  Ärendenummer RS 2022/1662 

Årsredovisning med bokslut och intern kontroll 2022 

Beslut 
Ärendet behandlas på kommande sammanträde med regionstyrelsen den 23 
mars 2023.  
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§ 50  Ärendenummer RS 2022/744 

Verksamhetsberättelse för regionstyrelsen 2022 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen godkänner regionstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022. 

Bakgrund 
Regionstyrelsens verksamhetsberättelse är en uppföljning av 
regionstyrelsens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för 2022. 
Följande verksamheter är knutna till regionstyrelsens förvaltning; 
regionstaben, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen, 
psykiatriförvaltningen, folktandvården, IT-förvaltningen och regionservice. 
Samtliga förvaltningar som är knutna till regionstyrelsen framställer 
verksamhetsberättelser som tillsammans också är en del av regionstyrelsens 
verksamhetsberättelse. Uppföljning av Region Kalmar läns mål framgår av 
förvaltningarnas verksamhetsberättelser. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2023 
2. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 
3. Verksamhetsberättelse 2022 - Regional utvecklingsnämnd/förvaltning 
4. Verksamhetsberättelse 2022 – Gamleby folkhögskola, Högalids 

folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola  
5. Verksamhetsberättelse 2022 Trafiknämnd/Kalmar länstrafik 
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§ 51  Ärendenummer RS 2023/219 

Hälsobokslut för Region Kalmar län 2022 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen godkänner hälsobokslut för Region Kalmar län 2022. 
Regionstyrelsen överlämnar hälsobokslutet till regionfullmäktige för 
kännedom. 

Bakgrund 
Hälsobokslutet för 2022 beskriver ett aktivt arbetsmiljöarbete inom hela 
Region Kalmar län och ett ökat fokus i frågorna. Det finns en stor 
medvetenhet om att arbetsmiljöarbetet har en påverkan på både attraktivitet 
och möjligheten att behålla våra medarbetare.   
Under pandemin har det gått att se att det finns ett behov av ytterligare 
insatser för att utbilda både chefer och skyddsombud inom 
arbetsmiljöområdet som helhet. Detta har genomförts både på 
regionövergripande nivå såväl som lokalt inom de olika förvaltningarna.   
Under 2022 har en översyn av regionens utbildningar inom 
arbetsmiljöområdet pågått och kommer att leda till en gemensam utbildning 
framöver för skyddsombud och chefer. Vissa har lanserats och vissa kommer 
under 2023. Målet är att ge en kunskap för alla grupper inom de områden 
som påverkar och styr arbetsmiljön samt vad det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innebär. För att särskilt stärka skyddsombudens arbete 
genomfördes också en särskild utbildning för dem under 2022. Under hösten 
har riktade utbildningar tagits fram för att förebygga hot och våld. En 
instruktörsutbildning startade i Terma för att utöka antalet utbildade 
instruktörer inom Region Kalmar. För att kunna utbilda fler hur hot och våld 
kan bemötas inom vården har även möjlighet till utbildningar med hjälp av 
VR teknik tagits fram och kommer att finnas tillgänglig under 2023.  
Medarbetarundersökning genomförs vartannat år och gjordes under 2021. 
Under 2022 har alla förvaltningar arbetat vidare med upprättade 
handlingsplaner som togs fram i samband med medarbetarenkäten.   
Friskvårdsbidraget under 2022 var de inledande 4 månaderna 2 000 kronor 
och ökade tillfälligt med 3 000 kronor från och med 1 maj. Utökningen av 
friskvårdsbidraget ska ses som en extra möjlighet för medarbetare till 
återhämtning efter pandemin. Under 2022 var det 82,1 procent av Region 
Kalmar läns medarbetare som använde sitt friskvårdsbidrag. Detta är en stor 
ökning jämfört med föregående år. Under 2021 var det 68,4 procent som 
använde sitt friskvårdsbidrag.  
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Sjukfrånvaro för 2022 blev 6,54 procent, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år med 0,67 procentenheter. Ökningen finns inom båda 
grupperna män och kvinnor och det är korttidssjukfrånvaron som ökat för 
båda grupperna. Det är gruppen män som har störst ökning. För kvinnor blev 
sjukfrånvaron 7,20 procent och för män 4,36 procent. Pandemin bedöms 
vara en stor bidragande orsak till ökad korttidssjukfrånvaron. Ett aktivt 
arbete för att långsiktigt minska sjukfrånvaron sker inom regionens olika 
verksamheter. Där tidiga insatser och systematik är viktiga komponenter. 
Resultaten i hälsobokslutet ska nu kopplas samman med den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). I 
hälsobokslutet lyfts viktiga nyckeltal fram som har påverkan på framtidens 
friska arbetsplatser. Dessa nyckeltal kan med fördel användas för 
uppföljning på lokal nivå. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2023 
2. Hälsobokslut för Region Kalmar län 2022 
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§ 52  Ärendenummer RS 2023/222 

Projektberättelse 2022 avseende 
fastighetsinvesteringar 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen godkänner projektberättelse 2022 avseende  
fastighetsinvesteringar.  
Projektberättelsen överlämnas till regionfullmäktige för kännedom. 

Bakgrund 
Projektberättelse 2022 innehåller föregående års verksamhet avseende 
fastighetsinvesteringar och lämnas i samband med årsbokslut.  
I Riktlinje för investeringar beskrivs delarna i investeringsprocessen som i 
sin tur är en integrerad del i regionens budgetprocess och baseras på 
regionens styrmodell för planering och uppföljning. I riktlinjen definieras 
organisation och beslutsnivåer i investeringsprocessen och uppföljning och 
rapportering har förstärkts jämfört med tidigare.  
Projektberättelsen är en återkoppling av större investeringsprojekt och ger ett 
bredare perspektiv än enbart uppföljning mot investeringsbudget. 
Projektstatus för stora projekt (>100 Mkr) redovisas årligen för 
regionstyrelsens arbetsutskott. 
Projektberättelsen redovisar de olika projekten utifrån vilken fas projekten 
befinner sig i och den ekonomiska uppföljningen per projekt redovisas i 
investeringsbilagan.  

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2023 
2. Projektberättelse 2022 avseende fastighetsinvesteringar 
 
 

14Comfact Signature Referensnummer: 1571515



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-03-07 

 
 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 53  Ärendenummer RS 2022/1767 

Yttrande över promemorian Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:  
Regionstyrelsen besvarar promemorian Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser med redovisat yttrande.  
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet. 

Bakgrund 
Bakgrunden till lagförslaget om Långsiktig reglering av forskningsdatabaser 
är att det idag finns forskningsdatabaser som kan behöva en tydligare 
reglering för behandling av personuppgifter än vad som följer av gällande 
bestämmelser inom dataskydd. Nya forskningsdatabaser kan framöver också 
utvecklas och kan behöva särregleras. Det behövs därför en långsiktig och 
generell reglering som omfattar befintliga och framtida forskningsdatabaser. 
Positivt med den nya regleringen är en ökad tydlighet i integritetsskydd och 
tydligare rättsligt stöd för den personuppgiftsbehandling som görs i aktuell 
databas och för den forskning som utförs baserad på uppgifter från 
databasen.  

Sammanfattning av yttrandet 
Region Kalmar län välkomnar regleringens lagförslag i syfte att skapa ett 
starkare integritetsskydd för de registrerade vars personuppgifter behandlas i 
de forskningsdatabaser som omfattas. 
Forskningsdatabaser där insamlade uppgifter sambearbetas har ett stort värde 
och möjliggör forskningsinsatser med brett perspektiv. Att tydliggöra en 
reglering av nuvarande och nya forskningsdatabaser bedöms ha potential för 
att förbättra förutsättningarna för registerforskning. Särskilda kommentarer 
redovisas i yttrandet. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2023 
2. Yttrande avseende promemorian Långsiktig reglering av 

forskningsdatabaser (U2022/04089) 
3. Sammanfattning av promemorian Långsiktig reglering av 

forskningsdatabaser 
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§ 54  Ärendenummer RS 2023/282 

Avgiftsfrihet efter sexuella övergrepp och första 
återbesök efter sexuella övergrepp 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige beslutar att första vårdbesöket samt första återbesöket där 
patient söker vård på grund av att hen blivit utsatt för sexuella övergrepp ska 
vara avgiftsfria.  
Som en följd av detta får regiondirektören i uppdrag att inarbeta ovanstående 
beslut avseende avgiftsfrihet i avgiftshandboken.  

Bakgrund 
Ett öppenvårdsbesök kostar idag 200 kr i Region Kalmar län såvida besöket 
inte omfattas av en avgiftsbefriande grund. Region Kalmar län har idag 
ingen uttrycklig bestämmelse om avgiftsbefrielse vid vård efter sexuella 
övergrepp. Basenhetschef har dock rätt att besluta om avgiftsfrihet i enskilda 
fall och utredning påkallad av annan myndighet är också avgiftsfri för 
patienten.  
Regionens två kvinnokliniker, där de flesta besöken äger rum efter sexuella 
övergrepp, tillämpar idag avgiftsfrihet med stöd av bestämmelsen om 
basenhetschefs rätt att besluta om avgiftsfrihet. Undantaget för 
basenhetschef att besluta om avgiftsfrihet är dock avsett för enskilda fall och 
inte för typsituationer. Denna ordning kan leda till att lika fall behandlas 
olika i verksamheterna.  
Det kan uppfattas som stötande med en avgift för vård efter sexuella 
övergrepp. Det kan dessutom äventyra den enskildes säkerhet att skicka hem 
en faktura efter sökt vård. Tröskeln för att söka vård ska vara låg i dessa fall 
och avgifter inom vården ska inte vara en faktor som gör att personer utsatta 
för sexuella övergrepp inte uppsöker vård.  
I de regioner där frågan aktualiserats har i de flesta fall beslutats eller 
föreslagits avgiftsfrihet efter sexuella övergrepp för det första besöket och 
för första återbesöket efter sexuella övergrepp.  
Under 2022 har Region Kalmar län registrerat 46 olika patienter för 
provtagning efter våldtäkt, 39 patienter registrerades med diagnoskoden för 
sexuellt övergrepp. Det är oklart hur många av dessa patienters besök som 
regionen tog ut patientavgift för. Den ekonomiska konsekvensen av att 
avgiftsbefria besök av denna karaktär bedöms vara mycket liten och 
understeg 25 000 kr under 2022.  
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Med hänsyn till ovanstående föreslås avgiftsfrihet för det första besöket och 
för första återbesöket efter sexuella övergrepp.  
 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2023 
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§ 55  Ärendenummer RS 2022/1582 

Svar på medborgarförslag om avgiftsfrihet för 
våldtäktsutsatta vid vårdbesök 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige besvarar medborgarförslag om avgiftsfrihet vid vård efter 
våldtäkt med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Region Kalmar län har mottagit ett medborgarförslag om att inte ta betalt för 
vård efter våldtäkt (avgifter för vård, stöd och eftervård).  
 
Yttrande 
Ett öppenvårdsbesök kostar idag 200 kr i Region Kalmar län såvida besöket 
inte omfattas av en avgiftsbefriande grund. Region Kalmar län har idag 
ingen uttrycklig bestämmelse om avgiftsbefrielse vid vård efter sexuella 
övergrepp. Basenhetschef har dock rätt att besluta om avgiftsfrihet i enskilda 
fall och utredning påkallad av annan myndighet är också avgiftsfri för 
patienten.  
Regionens två kvinnokliniker, där de flesta besöken äger rum efter sexuella 
övergrepp, tillämpar idag avgiftsfrihet med stöd av bestämmelsen om 
basenhetschefs rätt att besluta om avgiftsfrihet. Undantaget för 
basenhetschef att besluta om avgiftsfrihet är dock avsett för enskilda fall och 
inte för typsituationer. Denna ordning kan leda till att lika fall behandlas 
olika i verksamheterna.  
Det inkomna medborgarförslaget ligger väl i linje med regionens arbete med 
att underlätta för och stödja de personer som utsatts för sexuella övergrepp. 
Som en del i det arbetet är ett förslag om avgiftsfrihet för första vårdbesöket 
och första återbesöket efter sexuella övergrepp framlagt för ställningstagande 
i regionfullmäktige.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås medborgarförslaget besvaras med 
redovisat yttrande. 

Handlingar 
1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2023 
2. Medborgarförslag om avgiftsfrihet vid vård efter våldtäkt 
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§ 56  Ärendenummer RS 2022/1189 

Svar på motion om Ny kraft till hela Kalmar län 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige beslutar att besvara motionen Ny kraft till hela Kalmar 
län med redovisat yttrande. 

Bakgrund 
Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) har i en motion lämnat nio 
förslag med koppling till Kalmar läns elförsörjning.  

Yttrande 
För närvarande görs en översyn av indelningen av elområden i Europa. 
Svenska kraftnät ansvarar för att genomföra Sveriges del. Arbetet styrs av 
EU:s gemensamma regelverk. Region Kalmar län kommer att bevaka länets 
intresse i denna fråga.  
Under år 2022 startade Regionsamverkan Sydsverige (RSS) arbetet med att 
ta fram en så kallade effektprognos för södra Sverige. En sådan prognos kan 
ge underlag för kommande effektbehov och en mer långsiktig planering av 
elsystemets kapacitet. Enstaka större etableringar med mycket stora el- eller 
effektbehov är däremot svåra att förutse. Varje fall är unikt och får därför 
hanteras i särskild ordning. I ett sydsvenskt perspektiv har delar av Kalmar 
län goda förutsättningar, vilket kan vara en konkurrensfördel.  
Energikontor Sydost har under år 2022 genomfört en förstudie om 
elförsörjning i Kalmar län, på uppdrag av Region Kalmar län och 
Tillväxtverket. Förstudien föreslår stöd/hjälp till företag (och offentlig 
sektor) för att energieffektivisera och effektoptimera. Förstudien föreslår 
också aktiviteter för att minska användning av el för uppvärmning 
(framförallt från direktverkande el till kraftvärme), en regional 
samordningsfunktion för elförsörjningen i länet samt att elsystemfrågor 
bättre lyfts in i regionala strategier. Under vintern 2022-2023 har regional 
utveckling gett ett extra uppdrag till Energikontor Sydost att stötta länets 
företag.  
Dagens situation gör att elfrågan framåt kommer att uppmärksammas på ett 
annat sätt i lokala och regionala planeringsdokument. Vid årsskiftet 
2022/2023 startades en länsgrupp för elförsörjning, med representanter från 
olika delar av elsystemet och med regional utveckling som sammankallande. 
Eventuella kartläggningar, likt de som efterfrågas i motionen, bör ske i 
samverkan mellan med dessa aktörer.  
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För handlingsprogrammet Fossilbränslefri region 2023 gäller att tidigare 
beslutade strategier och mål kvarstår fram till nästa revidering 2025.  
Regeringen har i januari 2023 remitterat ett förslag om att ta bort 
bestämmelsen som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på nya platser samt 
bestämmelsen som begränsar antalet reaktorer i drift. Övrigt regelverk 
ändras inte, vilket bland annat betyder att det kommunala vetot kvarstår. 
Lagförslaget beräknas träda i kraft i mars 2024.  
Lärosäten och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län har nyligen 
startat en grupp för dialog kring utbildningsutbudet vid högskolor och 
universitet i denna del av landet. Här diskuteras regionala behov av 
utbildningsprogram och kurser. Dialogerna omfattar innehåll, form och 
placering. Frågan om utbildningar inom kärnenergi kommer att tas upp i 
detta forum.  
Med hänsyn till ovanstående föreslås regionfullmäktige besvara motionen 
med redovisat yttrande.  
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med regionala utvecklingsnämnden 
den 15 februari 2023. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besvara 
motionen Ny kraft till hela Kalmar län med redovisat yttrande. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 59 den 15 februari 

2023 
2. Motion - Ny kraft till Kalmar län, ställd av Martin Kirchberg (SD) och 

Claus Zaar (SD) 
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§ 57  Ärendenummer RS 2023/220 

Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2022 

Beslut 
Ärendet behandlas på kommande sammanträde med regionstyrelsen den 23 
mars 2023.  
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§ 58  Ärendenummer RS 2023/223 

Avgifter för boende, kost och service för deltagare på 
folkhögskolor med Region Kalmar län som huvudman 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige fastställer avgifter för boende, kost och service för 
deltagare på folkhögskolor med Region Kalmar län som huvudman.  
Avgifterna gäller från höstterminen 2023.  

Bakgrund 
All undervisning på folkhögskola är kostnadsfri. Deltagarna betalar för  
boende, kost och service. I förslaget redovisas avgifter för olika typer av 
boenden på skolornas internat. Summan justeras för dubbelrum och för rum 
med enklare standard. Det gäller till exempel boende i korridor där flera 
delar dusch och toalett.  
Avgifterna för kost skiljer något mellan skolorna. Skälet till detta är att det är 
olika rutiner för om fika med tilltugg ingår.  
Serviceavgiften gäller försäkringar, kopiering, licenser, studiebesök och en 
grundkostnad för läromedel. Särskilda kostnader kopplat till kursers innehåll 
betalas av deltagarna. Det är framför allt specifik kurslitteratur och 
studieresor som inte ryms i grundavgiften. Skolorna preciserar varje 
delsumma för deltagarnas kostnader.  
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med folkhögskolestyrelsen den 15 
februari 2023. Styrelsen har föreslagit regionfullmäktige att fastställa 
avgifter för boende, kost och service för deltagare på folkhögskolor med 
Region Kalmar län som huvudman. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från folkhögskolestyrelsen § 13 den 15 februari 2023 
2. Avgifter för boende, kost och service för deltagare på folkhögskolor med 

Region Kalmar län som huvudman 
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§ 59  Ärendenummer RS 2022/1660 

Tilläggsbudget 2023 av överskott/underskott i 2022 års 
bokslut 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige anvisar tilläggsanslag 2023 för driftändamål avseende 
överskott/underskott i 2022 års bokslut med 1 122 000 kronor.  
Regionfullmäktige finansierar anslagen genom disponering av eget kapital. 

Bakgrund 
Enligt gällande ekonomirutiner anvisar regionfullmäktige tilläggsanslag 
2023 av överskott/underskott i 2022 års bokslut avseende anslagen för 
utbildning av förtroendevalda. Totalt överskott för 2022 är 1 122 000 kronor.  

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2023 
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§ 60  Ärendenummer RS 2023/355 

Ny modell för prisjustering av skolbiljetter samt 
tilläggs- och ändringsavtal till Samverkansavtal 
skolskjuts och tillköp av trafik (2017) 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 

• Regionfullmäktige antar ny modell för prisjustering och återbetalning 
av skolbiljetter, att gälla från och med läsåret 2023/2024.  

• Regionfullmäktige fastställer nya priser för skolbiljetter, att gälla från 
och med läsåret 2023/2024. För kommande år får 
kollektivtrafiknämnden besluta om prisjustering av skolbiljetter i 
enlighet med redovisad modell. 

• Regionfullmäktige godkänner tilläggs- och ändringsavtal till 
Samverkansavtal skolskjuts och tillköp av trafik (2017) med länets 
kommuner. Trafikdirektören får i uppdrag att underteckna tilläggs- 
och ändringsavtalet för Region Kalmar läns del.  

Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga kommuner i länet 
godkänner redovisat tilläggs- och ändringsavtal till Samverkansavtal 
skolskjuts och tillköp av trafik (2017). 

Bakgrund 
Kollektivtrafiknämnden gav den 30 maj 2022 Kalmar länstrafik uppdraget 
att i dialog med länets kommuner se över nuvarande modell för prisjustering 
av skolbiljetter med anledning av ett höjt trafikindex till följd av bland annat 
ökade drivmedelspriser och i syfte att balansera kostnaderna för 
kollektivtrafiken och intäkter för skolbiljetter. 

Slutredovisning 
Nuvarande modell för prisjustering av skolbiljetter är komplicerad och utgår 
ifrån förenklat schablonindex som inte speglar utfall av index enligt 
trafikavtal.  
Nya modellen är enklare och mer följsam med index. 
Skolbiljettpriser läsåret 2023/2024 (exklusive moms) enligt ny modell: 
Skolbiljett med giltighet län 2 resor/dag: 10 940 kr. (+790 kronor jämfört 
med läsår 2022/2023) 
Skolbiljett med giltighet kommun 2 resor/dag: 7 130 kr. (+610 kronor 
jämfört med läsår 2022/2023) 
Pris för skolbiljett med giltighet 1 resa/dag är hälften av ovanstående pris. 

24Comfact Signature Referensnummer: 1571515



Region Kalmar län 
Datum 
2023-03-07 

 
 

 

 

Även modell för återbetalning av skolbiljetter behöver revideras. Modellen 
saknar följsamhet mot verkligt utfall, vilket blir orättvist kommunerna 
emellan. Den nya modellen är förenklad och utgår ifrån verkligt antal elever 
som endast åker i öppen skolskjuts, tillköpt av kommun. 

Dialog och beslutsgång 
Under utredningen har Trafikråd skolskjuts, där länets skolskjutshandläggare 
ingår, informerats om Kalmar länstrafiks uppdrag att i dialog med länets 
kommuner se över nuvarande modell för prisjustering av skolbiljetter.  
En arbetsgrupp har skapats med representanter från Emmaboda, Kalmar, 
Oskarshamn, Vimmerby och från Kalmar länstrafik.  
Arbetsgruppen har haft fyra möten och även avrapporterat samt förankrat sitt 
arbete till Trafikråd skolskjuts under två tillfällen under hösten 2022. 
Ärendet har beretts i regionalt ledningsforum där länets kommunchefer ingår 
och i länsberedningen där samtliga kommunstyrelsers ordförande ingår.  
Kollektivtrafiknämnden fick en information om ärendet den 16 februari 2023 
och ska slutligen behandlas av regionfullmäktige den 27 april 2023. 
Vad gäller samverkansavtalet överlämnas det för en parallell process till 
samtliga kommuner i länet för beslut i samband med regionstyrelsens 
arbetsutskott den 7 mars 2023. För att den nya modellen ska kunna träda i 
kraft läsåret 2023/2024 krävs att samtliga kommuner godkänt detsamma 
senast den 15 maj 2023. 
--- 
Ärendet har behandlats på sammanträde med kollektivtrafiknämnden den 16 
februari 2023. Nämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta ny modell 
för prisjustering och återbetalning av skolbiljetter, att gälla från och med 
läsåret 2023/2024. Regionfullmäktige fastställer nya priser för skolbiljetter, 
att gälla från och med läsåret 2023/2024. För kommande år får 
kollektivtrafiknämnden besluta om prisjustering av skolbiljetter i enlighet 
med redovisad modell. Regionfullmäktige godkänner tilläggs- och 
ändringsavtal till Samverkansavtal skolskjuts och tillköp av trafik (2017) 
med länets kommuner. Trafikdirektören får i uppdrag att underteckna 
tilläggs- och ändringsavtalet för Region Kalmar läns del.  

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 30 den 1 mars 2023 
2. Utredning – Modell för prisjustering och återbetalning av skolbiljetter 

2023 
3. Tilläggs- och samverkansavtal – Samverkansavtal – Skolskjuts och 

tillköp av trafik (2017) med länets kommuner med bilaga 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar Länstrafik, samtliga kommuner i länet  
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§ 61    

Delegationsbeslut 

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

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut lämnas till regionstyrelsen för kännedom:  

• Remiss avseende ändringar i Socialstyrelsens förslag till föreskrifter 
och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor, RS 
2023/187 

 

26Comfact Signature Referensnummer: 1571515



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2023-03-07 

 
 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 62    

Anmälningsärenden 

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

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:  

• Statsbidrag till regioner och kommuner 2022, 2023 med anledning av 
covid-19, coronavirus, RS 2022/29 

• Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om 
genomförande av vaccinering mot covid-19, första halvåret 2023, RS 
2022/1782 

• Verksamhetsberättelse 2022 Regionala utvecklingsnämnd/förvaltning 
och Verksamhetsberättelse 2022 Folkhögskolorna, RS 2022/744 

• Regeringsbeslut - Uppdrag om återbetalning och utbetalning av 
statsbidrag avseende ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 
2022, RS 2023/263 

• Ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende anslaget 
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, RS 2022/1535 

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen att fördela, betala ut 
och följa upp medel för att öka antalet disponibla vårdplatser, 
Socialdepartementet, RS 2023/315 

• Regeringsbeslut - Uppdrag till Socialstyrelsen att köpa in och lagra 
sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård till statliga 
säkerhetslager, Socialdepartementet, RS 2023/316 

• Verksamhetsplan och budget för 2023, Samordningsförbundet i 
Kalmar län, RS 2023/280 

• Protokoll Beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa 7 
februari 2023, RS 2023/17 

• Protokoll - Beredningen för hälso- och sjukvård 9 februari 2023, RS 
2023/18 

• Protokoll – Beredningen för hållbarhet och folkhälsa 8 februari 2023, 
RS 2023/16 
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• Regeringsbeslut - Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 
avseende anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna, 
Socialdepartementet, RS 2022/1535 

• Protokoll från regionrevisionens sammanträde den 16 februari 2023, 
RS 2023/173 

• Verksamhetsberättelse 2022 Trafiknämnd/Kalmar länstrafik, RS 
2022/744 

• Protokoll från sammanträde med Kollektivtrafiknämnden den 19 
januari 2023, RS 2023/24 

• Protokoll från sammanträde med Regionala utvecklingsnämnden 15 
februari 2023, RS 2023/21 

• Protokoll från sammanträde med Folkhögskolestyrelsen 15 februari 
2023, RS 2023/22 
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