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Kallelse

1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordföranden justera protokollet. Justering sker den 11 september 2019 kl.
13.00.

3

Sydostlänken 2019 – organisation och
finansiering (19RGK1513)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Notera informationen.
2. Ställa sig positiv till föreslagen fördelning av sam- och medfinansiering
till byggnation av Sydostlänken. Slutligt beslut om finansiering tas i
samband med fastställande av kommande Länstransportplan för
Kronobergs län.
3. Lämna följande ställningstagande avseende förslag om bolagsbildning:
Sammanfattning

Informationen i detta ärende berör två områden:
Sydostlänkenintressenterna, vilka Region Kronoberg ingår i, önskar till
mötet den 19 september 2019 få besked om/indikation på Region
Kronobergs synpunkt på fördelning av sam- och medfinansiering till
byggnation av Sydostlänken. Region Kronoberg har tidigare, i april 2017,
genom avsiktsförklaring ställt sig positiva till att sam- och

Kallelse

medfinansiering ska ske. Besked från samtliga intressenter ska senare
under hösten 2019 lämnas till Trafikverket.
För att skynda på byggnationen av Sydostlänken har en diskussion inletts
om att Sydostlänkenintressenterna ska övergå i bolagsform. Genom en
bolagsbildning kan nya möjligheter öppnas både vad gäller finansiering
och byggnation. Vid intressenternas möte den 23 augusti 2019 gavs en
första information. För att ge mer information om bolagsbildningen har
Samhällsutvecklingschef Öjvind Hatt från Olofströms kommun bjudits
in till RSAU den 10 september 2019.
Beslutsunderlag






4

Förslag till beslut - Sydostlänken organisation och finansiering
Avsiktsförklaring Sydostlänken 2017
A. 2019-08-23 Sydostlänken möte 23 aug betr fördelning finans
B. 2017-04-06 Avsiktsförklaring Sydostlänken (17rk99)

Diskussion – Trafikförsörjningsprogram
för Kronobergs län 2021-2030
(19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) är styrande för trafiknämndens
verksamhet. Länstrafiken Kronoberg har till uppgift att utföra den trafik
som beskrivs i programmet och tillse att målen som finns i programmet
uppfylls. Detta görs i en strategiplan som tydliggör hur målen i TFP ska
kunna förverkligas, samt i Länstrafikens budget.
Regionstyrelsen beslutade § 73/19 att utse regionstyrelsens arbetsutskott
till politisk styrgrupp för beredning av trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021-2030 samt att uppdra åt den politiska styrgruppen
att bereda förslag till trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län
2021-2030 för fastställande av regionfullmäktige i november 2020.
På regionstyrelsens arbetsutskott den 10 september kommer
målstrukturen i trafikförsörjningsprogrammet att diskuteras.
Målsättningen är att:


Förenkla målen.
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Anpassa målen efter målen i Region Kronobergs regionala
utvecklingsstrategi, Gröna Kronoberg.



Försöka samordna dem med målen i omkringliggande län.



Utveckla ett par målområden.



Införa etappmål på olika områden.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Diskussion Trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021-2030

5

Diskussion - Regionstyrelsens
verksamhetsplan 2020 (19RGK61)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens arbetsutskott den 10 september.

6

Tidsättning av motion - Inför
pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
(19RGK1460)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i november. Motionen överlämnas till trafiknämnden
för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion-Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
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7

Tidssättning av motion - Granska
användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
(19RGK1501)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i oktober.
Beslutsunderlag

 Motion - Granska användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg

8

Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Webbinarium om hot, hat och våld mot förtroendevalda,
2019-09-10

9

Regiondirektörens rapport

10 Månadsrapport
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11 Entledigande samt val av ny ledamot i
arbetsgruppen för nära vård (18RGK840)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen entledigar Janna Tisjö (V) från uppdrag som ledamot i
arbetsgruppen för nära vård.
2. Regionstyrelsen utser Kerstin Wiréhn (V) till ny ledamot i
arbetsgruppen för nära vård.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag - Janna Tisjö (V)

12 Svar på skrivelse - Inför chattfunktion på
1177.se (19RGK1326)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen angående att införa
chattfunktion på 1177.se.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Robert Olesen (S).
Socialdemokraterna har i skrivelsen uppmanat regionstyrelsen att se över
möjligheten att införa chattfunktion på 1177.se.
För besvarande av skrivelsen har information och synpunkter inhämtats
från verksamhetschefen på 1177 vårdguiden på telefon i Kronoberg samt
IT/Digitaliseringschef.
Varje region styr över sin sjukvårdsrådgivning och Inera AB förvaltar
tjänsten och styr över dess innehåll. Inera AB har genomfört en förstudie
gällande nya kanaler i sjukvårdsrådgivningen, däribland möjligheten till
chattfunktion. Förstudien visade att det krävs ytterligare utredning kring
hur en sådan funktion ska utformas. Inera AB har för närvarande pausat
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vidare arbete och utredningar kring en chattfunktion. Inera AB har flera
andra utvecklingsprojekt på gång bland annat genomförs nu ett
pilotprojekt på 1177 vårdguiden på telefon i tolv regioner med
möjligheten för invånare att använda videosamtal eller skicka en bild till
sjuksköterskan. Detta pilotprojekt med video och bild beräknas vara klart
i mars 2020.
Att betänka vid införande av en eventuell chattfunktion är bland annat
hur journalföringen ska ske, idag sker både skriftlig dokumentation och
inspelning av samtalet. Vidare är det även viktigt för sjuksköterskan att
höra patientens röst och andning, något som försvinner vid en
chattkonversation. Den samtalsmetodik som idag används vid
telefonsamtal är inte heller applicerbar i en chattfunktion utan nya
arbetssätt måste utvecklas.
En fristående 1177-enhet, som Region Kronoberg, kan inte införa dessa
media, tekniken måste först tillåta funktionen. Region Kronoberg kan
inte utveckla och implementera den själv utan får invänta vidare arbete
genom Inera AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inför chattfunktion på 1177.se
 Svar på skrivelse - Inför chattfunktion på 1177.se
 Skrivelse till regionstyrelsen - Inför chattfunktion på 1177

13 Remissyttrande – Energi- och
klimatstrategi för Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge län
(19RGK954)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisat remissyttrande. Yttrandet
överlämnas till Länsstyrelsen i Blekinge län.
Sammanfattning

Blekinges klimat- och energistrategi är framtagen gemensamt av
aktörerna i Klimatsamverkan Blekinge vilket skapar förutsättningar för
engagemang i länet.
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Det finns en styrka att strategin är antagen i Blekinges klimatkommission
där förutom länsstyrelsen även kommuner, näringsliv, Energikontor
sydost och Region Blekinge finns representerad. Region Kronoberg ser
på positivt på att strategin innehåller både långsiktiga och kortsiktiga mål
samt prioriterade insatser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Klimat- och energistrategi för
Blekinge
 Remissyttrande Klimat- och energistrategi för Blekinge
 Blekinge Klimat- och Energistrategi 2019-2045 (1)

14 Remissyttrande – Långsiktighet och
stadga i arbetet framåt – en myndighet
för romska frågor (Ds 2019:15)
(19RGK1357)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot departementsskrivelsen
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska
frågor (Ds 2019:15).
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Utredningen har haft i uppdrag att närmare utreda hur ett nationellt
center för romska frågor kan inrättas. I uppdraget har ingått att föreslå
vilka specifika uppgifter centret ska ha med tydliga avgränsningar mot
andra berörda myndigheters verksamhet samt utreda hur romskt
deltagande och inflytande i förhållande till centrets uppgifter kan
säkerställas. Det har även ingått att undersöka om centret kan inrättas
inom ramen för befintlig myndighetsstruktur.
Utredningen föreslår att en nämndmyndighet vid en värdmyndighet
inrättas. Myndigheten ska få namnet Myndigheten för romska frågor.
Myndigheten för romska frågor ska:


initiera, främja och stödja åtgärder för att öka minoriteten
romers egenmakt och inflytande, vari det ligger ett särskilt ansvar
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att stärka kvinnors samt barns och ungas egenmakt och
inflytande,


bidra till den fortsatta utvecklingen av det romska civilsamhället
genom att genomföra olika insatser,



återkommande anordna en landsomfattande sammankomst där
minoriteten romers organisationer, aktivister och andra
sakkunniga från och företrädare för minoriteten kan mötas och
diskutera för minoriteten viktiga frågor,



synliggöra, samla och sprida kunskap samt verka för att metoder
utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering
som minoriteten romer utsätts för och den påverkan som
historisk rasism och diskriminering för med sig,



samla och medverka till att levandegöra och sprida kunskap om
minoriteten romers kultur, språk och historia samt skapa en
kunskapsbank över minoriteten romers kultur, språk och historia,
samt



främja högtidlighållande av centrala högtidsdagar för minoriteten
romer.

Region Kronoberg har inget att erinra mot departementsskrivelsen
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska
frågor (Ds 2019:15).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över remiss Långsiktighet och stadga i
arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)
 Remiss - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för
romska frågor (Ds2019:15)

15 Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2018 Företagsfabriken i Kronoberg AB
(19RGK206)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:

Kallelse

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Den verksamhet som har bedrivits under 2018 i Företagsfabriken i
Kronoberg AB har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
2. Överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för
varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens
uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett
yttrande till regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av
Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår om fastställt
kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de
kommunala befogenheterna. Regionstyrelsen godkände § 154/19 att
godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2018, däribland Företagsfabriken i
Kronoberg AB.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i
övrigt. Det årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region
Kronobergs ägarandel är minst 33, 3%. Beslutet omfattar inte Sideum
Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande och därmed
bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens uppföljning av Region
Kronobergs hel- och delägda bolag 2018
 Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under
år 2018
 Uppföljning av verksamhet 2018 Företagsfabriken
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16 Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år
2018 – Företagsfabriken i Kronoberg AB
(19RGK207)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner genomförd uppföljning av intern kontroll i
Företagsfabriken Kronoberg AB.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll
framgår att regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna
kontrollen fungerar i de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2018 omfattar de bolag där Region Kronobergs
ägarandel är minst 33,3 procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna
kontrollens utförande år 2018. Uppföljningen påvisar inga brister i den
interna kontrollen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och deläga bolag år 2018
 Redovisning internkontroll 2018 till Region Kronoberg Företagsfabriken AB

17 Laddinfrastruktur Region Kronobergs
arbetsplatser och fastigheter
(18RGK1513)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen beslutar att:
1. Notera redovisningen av förutsättningarna för införande av
laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter
samt godkänna planerad installation av laddstolpar 2019/2020 på
Ljungby lasarett, samt på Region Kronobergs vårdcentraler i egen regi i
Moheda, Ingelstad, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Teleborg.
2. Medel för driftskostnader anslås ur det regiongemensamma anslaget
2019.
3. Uppdra åt servicedirektören att utreda om drift av laddstolpar för
medarbetare och besökare samt debitering till medarbetare och besökare
ska ske i egen regi eller genom annan aktör.
4. Uppdra åt servicedirektören att inleda dialog med fastighetsägarna av
de av regionen hyrda fastigheter där det finns behov av laddning av
elbilar och därmed behov av installation av laddstolpar.
Sammanfattning

Regionfullmäktige uppdrog § 12/18 åt regionstyrelsen att utreda
förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region
Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare ställningstagande i
regionstyrelsen. En utredning har genomförts som beskriver nuläge,
förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av införande av
laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter.
För att möjliggöra laddning av verksamhetsbilar och även möjliggöra för
medarbetare att ladda sin elbil har Region Kronoberg påbörjat arbetet
med laddinfrastruktur. I första hand har regionägda fastigheter där
Region Kronoberg har verksamheter prioriterats.
Hälften av de planerade laddstolparna på de tre sjukhusområdena och
vid fastigheterna i Grimslöv är nu installerade och driftsatta. Enligt
planen för 2019 kommer samtliga 79 att vara installerade innan årsskiftet,
liksom de 18 som planeras vid regionens vårdcentraler i Moheda,
Ingelstad, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Teleborg.
Region Kronoberg har en stor del inhyrda lokaler men det är endast vid
ett fåtal av dessa där regionen har verksamhetsbilar. I första hand bör
hyrda lokaler där Region Kronoberg har verksamhetsbilar och där elbil
är aktuellt prioriteras för installation av laddstolpar. I dockanhuset i
Växjö finns parkeringsplatser med laddmöjlighet för verksamhetsbilar
och medarbetare/besökare. En dialog föreslås initieras med
fastighetsägarna huruvida det finns förutsättningar för att installera
laddstolpar.
Ekonomiska effekter/konsekvenser av förslaget
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Kostnaden för installation laddstolpar på regionägda fastigheter bedöms
uppgå till ca 2,5 miljon kronor. Finansieringen avseende
investeringskostnader är inkluderade i 2019 års budget.
Den totala driftskostnad för laddstolparna beräknas uppgå till ca 190 000
kr/år. Kostnaden ryms inom ramen för det regiongemensamma anslaget
2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Laddinfrastruktur Region Kronobergs
arbetsplatser och fastigheter
 Laddinfrastruktur på Region Kronobergs arbetsplatser 190903

18 Genomförandeplan av
Hållbarhetsprogrammet för år 2020
(17RK1047)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Fastställa 2020 års plan för genomförande och uppföljning av Region
Kronobergs hållbarhetsprogram 2019-2023 samt
2. Åtgärder med ekonomiska konsekvenser ska beslutas i särskild
ordning om dessa inte redan är budgeterade för i regionstyrelsens
respektive nämnds årliga driftbudget.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 96/19 Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg 2019-2023 och gav regionstyrelsen i uppdrag att fastställa en
årlig plan för genomförande och uppföljning av hållbarhetsprogrammet.
Folkhälsoberedningen § 35/19 har berett förslag till Genomförandeplan
av Hållbarhetsprogrammet för år 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Genomförandeplan av Hållbarhetsprogrammet för
år 2020
 Förslag till genomförandeplan av Hållbarhetsprogrammet för år 2020

Kallelse

19 Åtgärdsplan för en långsiktigt hållbar
ekonomisk utveckling (19RGK1444)
Sammanfattning

Handlingar delges senare
Beslutsunderlag

 § 74 RF Region Kronobergs delårsrapport mars 2019

20 Redovisning av partistöd 2018
(17RK1597)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2018.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL).
Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30
juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i KL 4 kap 29 § första stycket.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd
från föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så
fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla
verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt
granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
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Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige
inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2018. Redovisningarna har
inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2018
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg-Moderaterna Kronoberg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018, komplettering
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg
 Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2018 , med
granskningsrapport och intyg

21 Uppdragsspecifikation 2020 med
Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård (19RGK219)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad Uppdragsspecifikation 2020,
med bilaga Ekonomisk reglering.
Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör
ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det bli lättare att komma i
kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten. Valet av
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vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och
vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region
Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören
ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av
regionstyrelsen.
Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni
2019 till 4 088 kronor, i samband med beslut om budget för 2020.
Uppräkning av 2019 års vårdersättning har gjorts med 2,5 procent för år
2020 enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen
reducerats med 30 kr med anledning av att förväntad befolkningsökning
inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 170 kronor.


Sex nyckeltal har tagits bort.



Ersättningen för Barnhälsovård för åldersgruppen 0-12 månader
kompenseras för ökade kostnader för Rotavaccin då det numera
ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.



De privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
momskompensation är maximalt 4 procent.



För att stärka den nya nära vården och öka tryggheten för de
sjuka äldre med störst vårdbehov införs ett tilläggsuppdrag som
innebär att sjuka äldre och hemsjukvårdens personal garanteras
läkarkontakt när behov finns, inklusive hembesök hos patienten
senast kl 12.00 nästkommande vardag.



I syfte att minska väntetiderna till olika utredningar vid misstanke
om psykiska syndrom införs ett tilläggsuppdrag för att stimulera
psykologutredningar i primärvården.

När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna
skriftligen informeras.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk
reglering, Vårdval Kronoberg - primärvård
 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020
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22 Regelbok för Vårdval hud 2020
(19RGK1490)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem
för specialiserad hudsjukvård i öppenvård, Vårdval hud.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella
sjukdomsperioden. Tillgång till specialiserad vård av godkända
leverantörer får invånarna antingen genom en remiss från primärvården
eller genom egenremiss.
Regionfullmäktige fastställde i november 2019 budgetram för Vårdval
hud. Prisuppräkning för 2020 görs med 2,5 procent enligt LPIK
inklusive läkemedel. Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2020 är
22,2 mnkr. Denna ram exklusive budget för biologiska läkemedel och
Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i Sverige
samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2020 är 18,4 mnkr och utgör den
maximala ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma
leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis,
för att tillförsäkra produktion över hela året. Ersättningsmodellen för
Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för utförda tjänster
antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera
åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för Vårdval hud som anger
förutsättningar och ekonomiska regleringar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Vårdval hud Regelbok 2020
 Vårdval hud - Förslag till Regelbok 2020
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23 Svar på motion – Kan standardiserade
vårdförlopp införas för fler sjukdomar i
Region Kronoberg (19RGK545)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
hälso- och sjukvården bör utreda om standardiserade vårdförlopp kan
införas för fler sjukdomar i Region Kronoberg. Medicinska kommitténs
arbetsutskott ställer sig bakom tanken om att hitta ett strukturerat
omhändertagande utav stora patientgrupper men rekommenderar att
regionen inväntar resultat av det arbete som för närvarande genomförs
på nationell nivå inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i
frågan.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 77/19 att föreslå
regionfullmäktige anse motionen vara besvarad.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler
sjukdomar i Region KRonoberg
 §77 HSN Svar på motion – Kan standardiserade vårdförlopp införas
för fler sjukdomar i Region Kronoberg
 Motion - Kan standardiserade vårdförlopp införas för fler sjukdomar
i Region Kronoberg?

24 Länstrafiktaxa 2020 (19RGK57)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med
upprättad handling.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2020.
Föreslagna förändringar sammanfattas enligt följande:
- Sommarlovskort och Fritidskort med terminsgiltighet upphör och
ersätts med en Fritidsbiljett som kan köpas hela året om.
- Den genomsnittliga prishöjningen i Taxa 2020 uppgår till 1,7 % för
periodbiljetter och 2,5 % för enkelbiljetter.
- Priset för resa i 1 zon Växjö Stadstrafik höjs med 3 kr för enkelbiljett
(ord pris), från 27 till 30 kr, och med 60 kr för periodbiljett (ord pris),
från 540 kr till 600 kr.
- Priset för resa 2-12 zoner höjs med mellan 1-3 kr för enkelbiljett (från
37-165 kr till 40-166 kr) och med 10 kr för periodbiljett (från 640-1440
kr till 650-1450 kr).
- Priset för resor med kortet Grundskola grupp höjs i enlighet med
prisförändringar för reskassa.
- Alla enkelbiljetter kan även köpas med 24 timmars giltighet.*
- Kostnadsfri returresa inom giltig övergångstid för den aktuella biljetten
införs.*
- Biljettslaget Duo/Familj upphör – Tillsammansrabatt på 25 % införs.*
* Gäller det nya biljettsystemet
Trafiknämnden beslutade § 70/2019 att föreslå regionfullmäktige
fastställa Länstrafiktaxa 2020 i enlighet med upprättad handling.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2020
Länstrafiktaxa 2020 - från TN 190821
Försäljningskanalsstrategi, version 2, bilaga till Länstrafiktaxa 2020
§70 TN Länstrafiktaxa 2020
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25 Ombyggnation av rättspsykiatrisk
vårdavdelning i hus M58,
Sigfridsområdet (19RGK1506)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att anslå:
1. 35 miljoner kronor för mark och byggnadsinvestering.
2. 2,8 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
3. 0,35 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning.
Kulturnämnden beslutar om urval av konst inom anslaget.
4. 2,1 miljoner för årliga driftkostnader.
5. 0,5 miljoner kronor för driftkostnader år 2020 gällande flytt och
provisoriska lokaler.
6. Medel anslås från regionstyrelsens investeringsram 2020.
Sammanfattning

Den rättspsykiatriska vårdavdelning som idag finns i hus M 58 på
Sigfridsområdet är i stort behov av renovering och säkerhetshöjande
åtgärder. Den föreslagna ombyggnationen ska leda till att lokalerna
säkerhetsklassas till säkerhetsnivå 3 (SOSFS 2006:9). Förutom det byggs
avdelningen om för en utökning med sex nya vårdplatser. Utegårdar görs
i anslutning till vårdplatserna. Samtliga vårdrum förses med eget
hygienutrymme. Läkemedelsrum, expeditioner och personalens
omklädningsrum renoveras. Investeringen innefattar även ny inredning
och nya ytskikt där nivån på säkerhetsstandard är under utredning.
Ombyggnationen leder till en generell uppklassning av byggnaden
gällande brandsäkerhet och vårdsäkerhet. Nya säkerhetssystem för
brand, passagekontroll, överfallslarm och kameraövervakning installeras.
Installationer såsom el, belysning, vatten och avlopp samt ventilation
byts ut. Fjärrkyla ansluts samt nya utegårdar och balkonger byggs. Under
ombyggnationstiden kommer vårdavdelningen att tillfälligt vistas i hus 1,
Sigfridsområdet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ombyggnation av rättspsykiatrisk vårdavdelning i
hus M58, Sigfridsområdet
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 Beslutsunderlag renovering rättspsykiatriskt vårdavdelning

26 Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna
i Nyfosa Nyab 13 AB (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan Nyfosa i Växjö Fastigheter
AB och Region Kronoberg och förvärvar därmed Nyfosa Nyab 13 AB i
enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att teckna
aktieöverlåtelseavtalet.
3. Anslå medel för ändamålet ur kapitalförvaltningen.
4. Nominera Mikael Johansson (M) och Henrietta Serrate (S) till
ledamöter samt Sven Sunesson (C) till ersättare i styrelsen för
fastighetsbolaget för 2019-2022.
5. Nominera NN (x) till revisor för granskning av fastighetsbolagets
räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022.
6. Utse Eva Johnsson (KD) till ombud samt Robert Olesen (S) till
ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för
fastighetsbolaget den xx.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i maj 2019 att bygga ett nytt akutsjukhus i
Växjö. Region Kronoberg har hittat lämpliga tomter för byggnation.
Delar av den aktuella tomten ägs av Nyfosa i Växjö Fastigheter AB.
Regionfullmäktige föreslås godkänna aktieöverlåtelseavtalet mellan
Nyfosa i Växjö Fastigheter AB och Region Kronoberg och förvärvar
därmed Nyfosa Nyab 13 AB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktieöverlåtelseavtal
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27 Diskussion - Byggnation av nytt sjukhus
i Växjö (19RGK220)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens arbetsutskott den 10 september.

28 Diskussion investeringsobjekt
(19RGK201)
Sammanfattning

Följande investeringsobjekt diskuteras på regionstyrelsens arbetsutskott
den 10 september:
- Barnhabilitering
- Vårdcentralen Teleborg
- Ljungby lasarett kirurgmottagningen

