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§ 94

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan i enlighet med ordföranden
förslag.
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att följande ärenden läggs till på föredragningslistan:
- Månadsrapport april 2019 för Region Kronoberg
- Information - Interreg South Baltic
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 95

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 22 maj 2019 klockan 9.00.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 22 maj 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 96

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Simon Johannisson, finanschef, redogör för Region Kronobergs pensionsskulder
och pensionskostnader samt förslag till framtida hantering.

Paragrafen är justerad
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§ 97

Regionstyrelsens delårsrapport mars 2019
(19RGK49)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Delårsrapport Regionstyrelsen mars 2019.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en långtidsprognos för Region
Kronoberg fram till 2030. Återrapportering sker i regionstyrelsen hösten 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per mars månad baserad på
beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar.
Invånare
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region
Kronobergs verksamhet.
Regionstyrelsen strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb och
effektiv handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet. Under första
kvartalet kan det bland annat konstateras att handläggningstiderna minskat
markant för utlämning av allmän handling vid begäran av överklagbart beslut.
Arbetet med att bibehålla en modern förvaltning med hög servicenivå är viktigt
för att upprätthålla ett högt förtroende hos invånarna i Region Kronoberg.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad Hälsooch sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat
markant avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående
period och år och det är fortsatt svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter,
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Ledarskapsfrågorna har varit under fortsatt utveckling. En översyn pågår av
chefernas organisatoriska förutsättningar.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika
digitaliseringsinitiativ. Utgångspunkten för prioriteringen är främst den
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kompetensbristutmaning Region Kronoberg står inför. Därför viktas initiativ som
frigör tid för personal högt i modellen.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet.
Region Kronoberg redovisar totalt ett negativt balanskravsresultat (-3 mnkr) för
årets första kvartal. Regionstyrelsen behöver i sin uppsiktsplikt över nämnderna
bevaka att beslut om åtgärder för en ekonomi i balans sker och följa upp dessa
samt rapportera till regionfullmäktige. Som en del i att förbättra uppsiktsplikten
och stärka handlingsberedskapen framåt föreslås regionstyrelsen att besluta om en
långtidsprognos för Region Kronoberg fram till 2030.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive kundval redovisar en positiv avvikelse
mot budget med 37 mnkr för perioden januari-mars.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Delårsrapport Regionstyrelsen mars 2019.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en långtidsprognos för Region
Kronoberg fram till 2030. Återrapportering sker i regionstyrelsen hösten 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens delårsrapport mars 2019
 Delårsrapport mars 2019 Regionstyrelsen
 §128 RSAU Regionstyrelsens delårsrapport mars 2019
Paragrafen är justerad
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§ 98

Region Kronobergs delårsrapport mars
2019 (19RGK49)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. För sin del godkänna delårsrapport mars 2019 för Region Kronoberg.
2. Föreslå regionfullmäktige att godkänna delårsrapport mars 2019 för Region
Kronoberg.
3. Föreslå regionfullmäktige att uppdra till regionstyrelsens ordförande att till
regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan för det förväntade
underskottet i regionens budget 2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt
den 31augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i
fyraperspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status
på de av Regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
För första kvartalet 2019 redovisar regionen ett negativt balanskravsresultat på -3
mnkr. Helårsprognosen pekar på ett nollresultat för 2019 vilket är 84 mnkr sämre
än budget. Helårsprognosen är exklusive antaganden om tillkommande
statsbidrag.
Under årets första kvartal har sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid)
minskat jämfört med föregående period och år, från 6,5 procent till 5,7 procent.
Minskningen gäller både kvinnornas och männens sjukfrånvaro.
Tillgängligheten i hälso-och sjukvården har förbättrats något jämfört med samma
period föregående år. Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården, för
bedömning och om behov finns, tid till besök. Region Kronoberg arbetar ständigt
med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Möjligheterna att
komma i kontakt med hälso- och sjukvården via E-tjänster förbättras ständigt.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än vad Hälsooch sjukvården planerat och önskar. Användandet av hyrpersonal har ökat
avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med föregående period och
år och det är fortsatt svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter,
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Inom kollektivtrafiken har starten på 2019 varit god, och utfallet för NKI för
buss/tåg enligt kollektivtrafikbarometern ligger i nivå med målet och över
motsvarande period föregående år. Det långsiktiga kvalitetsarbetet med interna
och externa utbildningsinsatser börjar ge resultat.
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Vård- och omsorgscollege Kronoberg har under januari genomfört
upplevelseverkstäder på KTC i Växjö och Ljungby för länets åttondeklassare. 2
400 elever tillsammans med sina ca 150 lärare och studie- och yrkesvägledare fick
testa vård och omsorgsuppgifter. Utvärderingen visar att de var mycket nöjda och
cirka 20 procent av de som svarat kommer att söka utbildning och arbete i
branschen.
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. För sin del godkänna delårsrapport mars 2019 för Region Kronoberg.
2. Föreslå regionfullmäktige att godkänna delårsrapport mars 2019 för Region
Kronoberg.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V) och Eva
Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut samt bifalla följande tilläggsförslag:
"Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra till regionstyrelsens
ordförande att till regionfullmäktige i september återkomma med en åtgärdsplan
för det förväntade underskottet i regionens budget 2019."
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar han om regionstyrelsen bifaller Henrietta Serrates (S) med fleras
tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2019
 Delårsrapport mars 2019 Region Kronoberg
 §129 RSAU Region Kronobergs delårsrapport mars 2019
Paragrafen är justerad
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§ 99

Månadsrapport april 2019 för Region
Kronoberg (19RGK64)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner månadsrapport april 2019 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Verksamhetens resultat för perioden januari-april är - 4 mnkr vilket är en negativ
avvikelse på 44 mnkr i förhållande till budget. Verksamhetens nettokostnad är 25
mnkr högre än budgeterat och därtill kommer att skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal utjämning tillsammans är 19 mnkr lägre än budgeterat.
Finansnettot ger ett överskott på 90 mnkr, inklusive 98 mnkr i orealiserade vinster
på värdepapper. Ny redovisningslagstiftning innebär att värdepapper i finansförvaltningen från och med 2019 som huvudregel redovisas till marknadsvärde
(tidigare har värdepapper redovisats till det lägsta av anskaffnings- och
återanskaffningsvärde). Detta ger ett redovisat resultat på 87 mnkr och ett
balanskravsresultat på - 11 mnkr.
Hälso- och sjukvården redovisar efter april 2019 ett ackumulerat resultat på -80
mnkr jämfört med budget. Resultatet innebär en ytterligare försämring med -30
mnkr jämfört med marsresultatet och förklaras främst av mycket höga kostnader
för köpt högspecialiserad vård. Även läkemedel redovisar höga kostnader medan
kostnader för hyrpersonalen är oförändrad jämfört med mars. Verksamhetens
nettokostnader ökar med 6,7 % exklusive region- och vårdvalsersättning.
Helårsprognos inklusive åtgärder lämnades i delårsrapport mars med -100 mnkr.
Prognosen inkluderar effekt av ospecificerade åtgärder med 36 mnkr. Merparten
av de åtgärder verksamhetsområdena vidtar får effekt först under
sommaren/hösten. Om effekt av åtgärderna inte kan uppnås och
kostnadsnivåerna fortsätter att ligga högt måste prognosen revideras ner.
Regionstyrelsen redovisar för perioden totalt ett överskott på 51 mnkr.
Överskottet förklaras främst av ännu ej utfördelade tillskott i budget 2019
avseende bland annat digitalisering och rivning Strandbjörket, att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt samt högre
statsbidrag än budgeterat.
Övriga nämnder och Vårdvalsenheten redovisar för perioden endast mindre
avvikelser i förhållande till budget.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna 7 mnkr lägre än budgeterat till
följd av en försämrad skatteprognos, främst beroende på lägre prognos för slutavräkning på 2019 års skatteintäkter. Utfallet från utjämningssystemet och
generella statsbidrag är 12 mnkr lägre än budgeterat, vilket förklaras av ett sämre
utfall avseende inkomstutjämningsbidraget och regleringsavgiften samt att
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bidraget för läkemedelsförmånen är lägre till följd av högre återbäring till staten
för läkemedelsrabatter.
Finansnettot ger ett överskott i förhållande till budget på 101 mnkr vilket främst
förklaras av orealiserade vinster på värdepapper i finansförvaltningen.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2019.
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag april 2019 Region Kronoberg
 Månadssammandrag apr 2019 Region Kronoberg 190516
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 100

Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården, gemensamt projekt med
SKL (16RK2368)
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mot bakgrund av ökat beroende av inhyrd personal i hälso- och sjukvården har
landstingen och regionerna med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) startat ett gemensamt projekt för oberoende av inhyrd personal i vården.
Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvård, ger en nulägesrapport över Region
Kronobergs arbete för att minska oberoendet av inhyrd personal i vården. Bland
annat har en ny utfasningsplan för hyrpersonal beslutats. Vidare redogörs
för prognos framåt.

Paragrafen är justerad
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§ 101

Svar på medborgarförslag – Förfallodag
på fakturor (19RGK743)
Beslut

Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Det har till Region Kronoberg inkommit ett medborgarförslag där det föreslås att
förfallodagen för fakturor från Region Kronoberg (i samband med ett besök på
akuten eller om man blir inlagd på lasarettet) ska ligga i slutet på månaden.
Argumentet är enligt förslagslämnaren att många betalar räkningar en gång i
månaden och det kan uppstå extra avgifter när förfallodagen hamnar mitt i
månaden.
--Det noteras att förslagsställaren är närvarande och presenterar
medborgarförslaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag
 Medborgarförslag - Förfallodag på faktura
 §132 RSAU Svar på medborgarförslag – Förfallodag på fakturor
Paragrafen är justerad
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§ 102

Information - Forskningsbokslut 2018
(18RGK1494)
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I Forskningsbokslut Region Kronoberg 2018 – folkhälsa, hälso- och sjukvård,
SKL, redovisas de dimensioner som är fastställda av SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) och som också kommer ingå i SKL:s nationella forskningsbokslut.
I det kommer forskningsaktiviteten i alla Sveriges regioner redovisas och justeras
per 100 000 invånare. Detta gör att regionerna kan jämföras med varandra.
Forskningsbokslut Region Kronoberg 2018 redovisar forskarkompetens,
kunskapsproduktion, nytta för sjukvården och samhället samt avsatta ekonomiska
medel för forskning. Sammanfattningsvis visar forskningsbokslut 2018:


Totalt 63 unika forskningsprojekt



Störst forskningsaktivitet är primärvård, psykisk ohälsa, barn och unga,
endokrina sjukdomar och vårdens struktur och process



Hög relevans relaterat till befolkningens sjukdomsutveckling



Flera forskningsområden strukturellt sköra, bygger på enstaka
forskningsmeriterade medarbetare



Inflödet nydisputerade mindre än pensionsavgångarna



Totalt satsades 27 660 tkr på forskning och forskarutbildning



128 kr/invånare, 0,4 % av budget för hälso- och sjukvård



55,4 % av resurserna för forskarutbildning finansieras via FoU Kronoberg
och 44,6 % via Regionens centrum, HSU och Regional
Utveckling/Folkhälsa

Föredragande

Birgitta Grahn, forskningschef.
Beslutsunderlag

 Forskningsbokslut 2018
 Forskningsbokslut Region Kronoberg 2018
 Forskningsbokslut Region Kronoberg 2018 Folkhälsa, hälso- och sjukvård,
SKL

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

Paragrafen är justerad
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§ 103

Yttrande över betänkandet Att förstå och
bli förstådd – ett reformerat regelverk för
tolkar i talade språk (SOU 2018: 83)
(19RGK436)
Beslut

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Att förstå
och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk. Yttrandet
överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående betänkande.
Stat, kommuner och landsting upplever sedan några år ett ökande behov av
tolktjänster, en fråga av betydelse inte enbart för offentlig sektors effektivitet och
patient- och rättssäkerheten, utan även för samhällets mer övergripande
integrationspolitik och utveckling. Behovet av tolktjänster kan variera över tid,
men bedöms ändå bli långvarigt betydande till följd av förändrade demografiska
förutsättningar.
Det har tillsatts en tolkutredning vars övergripande uppgift har omfattat en bred
översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den
offentliga sektorns användning av sådana tolkar. Målsättningen har varit att finna
ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system som fungerar även i framtiden.
Utredningen föreslår en rad strategiska mål för samhällets försörjning med tolkar
och kan formuleras med siktet inställt på halvlång sikt, cirka fem år;
• Staten finansierar färre utbildningsvägar till tolk, men ökar den samlade
kapaciteten. Volym och inriktning samordnas i förhållande till statens
auktorisation av tolkar, med grundkrav på utbildning och praktik.
• Staten för register över auktoriserade och utbildade tolkar. Det utgör bas för
framtida tolktjänster inom offentlig sektor.
• En ny tolklag införs, barntolkning förbjuds och ersätts med professionella
tolkar. Regelverk, kvalitetssäkring och tillsyn utvecklas gentemot tolkar och
förmedlingsorgan.
• Offentlig sektor planerar långsiktigt, samverkar, koordinerar och använder
befintliga tolkresurser mer flexibelt och effektivt. En ökande andel av resurserna
används för att finansiera kärnverksamheten i tolkningen, det vill säga tolktjänster.
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• Kvalitetssäkrade och registrerade tolkar erbjuds uppdrag i staten genom statens
beställarsamordning. Myndighetskrav möts av kvalitet i levererade tjänster.
• Staten och offentlig sektor bygger vid behov upp egna tolkresurser eller avtalar
om garanterade tjänster. Den offentliga kostnadsökningen hålls tillbaka men
kvalitet och samhällsnytta ökar.
• Tolkyrket värderas och professionaliseras, vilket på sikt även leder till mer
traditionella partsförhållanden, förbättrad arbetsmiljö, högre sysselsättningsgrad
och stabilare situation på arbetsmarknaden för tolkar.
Region Kronoberg har i allmänhet inget att erinra mot betänkandet.
Region Kronoberg vill dock framhålla följande:
Region Kronoberg ser positivt på att utredaren har tagit höjd för alla relevanta
delar av barnkonventionen, samt barns egna åsikter, i de avsnitt i betänkandet som
rör barnrätt. De föreslagna lagändringarna ligger inom ramen för barnrättslagen.
Region Kronoberg län vill framhålla att det är viktigt att staten ansvarar för att öka
den samlade kapaciteten för auktorisation av tolkar eftersom Region Kronoberg
avser följa ambitionsökningen enligt förslaget. Regioner och kommuner är i stort
behov av auktoriserade tolkar med grundkrav på utbildning och praktik i syfte att
skapa en rättssäker och patientsäker verksamhet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet Att förstå
och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk. Yttrandet
överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över betänkandet Att förstå och förstådd - ett
reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
 Remissyttrande över Betänkandet Att förstå och bli förstådd SOU 2018:83
 Remiss: Betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för
tolkar i talade språk (SOU 2018:83)
 §131 RSAU Yttrande över betänkandet Att förstå och bli förstådd – ett
reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018: 83)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 104

Glass Art Society 2020 – samverkansavtal
med Region Kalmar län (18RGK466)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal mellan Region Kronoberg
och Region Kalmar län.
Sammanfattning

Organisationen Glass Art Society (GAS) har beslutat att, tillsammans med
regionala medarrangörer, arrangera en internationell konferens på tema glas och
innovation i Glasriket år 2020. I mars 2018 beslutade regionstyrelsen att ta ansvar
för att inleda ett förarbete inför en eventuell sådan konferens. Kulturparken
Småland genomför för närvarande detta förarbete.
Regionstyrelsen har § 37/19 beslutat att uppdra åt regiondirektören att undersöka
förutsättningar för att teckna ett samarbetsavtal med Region Kalmar län för ett
delat huvudmannaskap för GAS 2020. Samverkansavtalet anger formerna för den
samverkan som ska ske med utgångspunkten att parterna i huvudsak medverkar
som likvärdiga parter och fördelar roller i relevanta fall. Det innebär att parterna
tar likvärdigt ansvar när det gäller till exempel finansiering, regional samverkan
och information. Region Kronoberg, som initiativtagare, tar en ledande roll ibland
annat styrgrupp och vid rekrytering av genomförare.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal mellan Region Kronoberg
och Region Kalmar län.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Samverkansavtal GAS 2020
Beslutsunderlag - Samverkansavtal GAS 2020
Samverkansavtal Glass Art Society 2020
§134 RSAU Glass Art Society 2020 – samverkansavtal med Region Kalmar län

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 105

Samverkansavtal - Interregional
bredbandsutbyggnad och den sydsvenska
digitala arenan (19RGK997)
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har en arbetsgrupp bestående av
regionernas bredbandskoordinatorer berett förslag till Samverkansavtalet avseende
Interregional bredbandsutbyggnad och den sydsvenska digitala arenan.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig bakom Samverkansavtalet avseende Interregional bredbandsutbyggnad
och den sydsvenska digitala arenan.
2. Ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna samverkansavtalet.
Yrkanden

Ordföranden föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande ändringsförslag:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut eller ordförandens ändringsförslag. Han finner att
regionstyrelsen bifaller ordförandens ändringsförslag.
Beslutsunderlag

 §142 RSAU Samverkansavtal avseende interregional bredbandsutbyggnad och
den sydsvenska digitala arenan
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 106

Entledigande samt val av ny ersättare i
regionstyrelsens personalutskott
(18RGK840)
Beslut

1. Regionstyrelsen entledigar Thomas Ragnarsson (M) från uppdrag som ersättare
i regionstyrelsens personalutskott.
2. Regionstyrelsen utser Ida Eriksson (M) till ny ersättare i regionstyrelsens
personalutskott.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
1. Regionstyrelsen entledigar Thomas Ragnarsson (M) från uppdrag som ersättare
i regionstyrelsens personalutskott.
2. Regionstyrelsen utser NN (M) till ny ersättare i regionstyrelsens personalutskott.
Beslutsunderlag

 Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionstyrelsens personalutskott
 §136 RSAU Entledigande samt val av ny ersättare i regionstyrelsens
personalutskott 2019-2022
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 107

Inriktningsbeslut avseende sjukhus i
Växjö (19RGK220)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som
ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för
byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 1819 juni 2019.
3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i
hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov
och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för
vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida
behov.
5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö.
6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19
juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär
tidplan.
7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi
ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller
avyttras.
8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av
nybyggnationen.
10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara
styrande.
11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje kommande
regionfullmäktige.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med verksamhetens
medarbetare och invånare.
Melena Jönsson (SD) och Robert Fredriksson (SD) deltar ej i beslutspunkterna 710 och 12-13.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 12/19 regiondirektören i uppdrag att ta fram
en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och
rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.
En förstudie har genomförts och presenterades vid regionfullmäktiges
sammanträde den 24 april för senare ställningstagande i regionfullmäktige under
våren 2019. Regionstyrelsens ordförande föreslår att ett nytt sjukhus byggs i Växjö
som ersätter nuvarande Centrallasarett och att regionstyrelsen får i uppdrag att
bereda planeringsprinciper som är styrande för byggnation av nytt sjukhus i Växjö.
Med planeringsprinciper avses till exempel projektorganisation, principer för
patientflöden, patientsäkerhet, orienterbarhet, flexibilitet och hållbarhet.
Region Kronobergs nämnder har fått möjlighet att yttra sig över förstudien.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som
ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för
byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 1819 juni 2019.
3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i
hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov
och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för
vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida
behov.
5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö.
6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19
juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär
tidplan.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson (V), Sven Sunesson (C), Robert
Fredriksson (SD), Eva Johnsson (KD), Robert Olesen (S), Thomas Ragnarsson
(M), Yngve Filipsson (L), Melena Jönsson (SD), Ida Eriksson (M) och Golnoush
Lundén Keshavarzi (C) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskott förslag till beslut.
- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Robert Olesen (S), Thomas Ragnarsson (M),
Yngve Filipsson (L), Ida Eriksson (M) och Golnoush Lundén Keshavarzi (C),
föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsförslag:
"1. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs
ekonomi ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan
förvaltas eller avyttras.
2. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
3. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning
av nybyggnationen.
4. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska
vara styrande."
- Eva-Britt Svensson (V), med instämmande av Henrietta Serrate (S), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Robert Olesen (S), Thomas Ragnarsson (M),
Yngve Filipsson (L), Ida Eriksson (M) och Golnoush Lundén Keshavarzi (C),
föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsförslag:
"1. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas
2. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje
kommande regionfullmäktige
3. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med
verksamhetens medarbetare och invånare"
- Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
tilläggsförslag:
"Att second opinion inhämtas av oberoende instans gällande kostnaderna
för alternativen att bygga om/renovera nuvarande CLV eller bygga nytt
sjukhus i Räppe"
- Robert Fredriksson (SD) och Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla följande tilläggsförslag:
"Att det inte på något sätt hindrar de pågående och framtida satsningarna
på personalen"

Protokoll
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- Thomas Ragnarsson (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Ida Eriksson
(M) och Golnoush Lundén Keshavarzi (C) föreslår att regionstyrelsen ska avslå
Eva-Britt Svensson (V) fjärde tilläggsförslag angående inhämtande av second
opinion.
- Thomas Ragnarsson (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Ida Eriksson
(M) och Golnoush Lundén Keshavarzi (C) föreslår att regionstyrelsen ska avslå
Robert Fredrikssons (SD) och Melena Jönssons (SD) tilläggsförslag.
- Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla Henrietta Serrates (S)
med fleras tilläggsförslag angående att Ljungby lasarett ska vara kvar och
utvecklas.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Först tar regionstyrelsen ställning till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut. Därefter tar styrelsen ställning till Henriettas Serrates (S) tilläggsförslag,
därefter Eva-Britt Svenssons (V) tre första tilläggsförslag, därefter Eva-Britt
Svenssons (V) fjärde tilläggsförslag och slutligen Robert Fredrikssons (SD) och
Melena Jönssons (SD) tilläggsförslag.
Regionstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår arbetsutskottets förslag
till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S)
med fleras tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller tilläggsförslagen.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Eva-Britt Svenssons
(V) tre första tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller
tilläggsförslagen.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Eva-Britt Svenssons
(V) fjärde tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Robert Fredriksson
(SD) och Melena Jönssons (SD) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen
avslår tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
 Reviderad rapport förstudie - Bygga om- och till centrallasarettet i Växjö på
befintlig tomt eller bygga nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna
 Bilaga 1 Fastighetsutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö
 Reviderad bilaga 2 - Planerade projekt CLV 2019-2050
 Reviderad bilaga 3 - Nyckeltal kostnader produktion
 Reviderad bilaga 4 - Nyckeltal kostnader produktion

Protokoll
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§105 RSAU Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
§43 RUN Yttrande över inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
Yttrande från regionala utvecklingsnämnden gällande sjukhusbygge i Växjö
§27 KN Yttrande över inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
Yttrande från kulturnämnden gällande sjukhus i Växjö
§47 TN Yttrande över inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
§78 HSN Förstudie angående till- och ombyggnation av Centrallasarettet eller
nybyggnation av sjukhus
 Ordförandes förslag till yttrande över förstudie
 §137 RSAU Inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 108

Svar på medborgarförslag – Slopa eller
reducera biljettavgift på alla tåg mellan
Växjö och Alvesta (19RGK273)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående slopad eller reducerad biljettavgift på alla tåg
mellan Växjö och Alvesta har inkommit till Region Kronoberg. Föreslås att
medborgarförslaget avslås med hänvisning till likabehandlingsprincipen i
kommunallagen.
Trafiknämnden beslutade § 43/19 att föreslå regionfullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag - Slopa eller reducera biljettavgift på alla
tåg mellan Växjö och Alvesta
 Medborgarförslag - Slopa eller reducera biljettavgift på alla tåg mellan Växjö
och Alvesta_Maskad
 §43 TN Svar på medborgarförslag – slopad biljettavgift på tåg Växjö-Alvesta
 §138 RSAU Svar på medborgarförslag – Slopa eller reducera biljettavgift på alla
tåg mellan Växjö och Alvesta
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 109

Svar på motion angående sjukresor med
Linnéan (19RGK317)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att uppdra åt Länstrafiken Kronoberg att
utreda hur hållplatserna för Linnéan bättre kan utformas för att underlätta för
Linnéans resenärer.
Serviceresor var redan uppmärksammade på utmaningen som uppstod på grund
av förändrade restider och började arbeta med en lösning direkt. Från och med
den 25 mars 2019 är aktuell hållplats ändrad/flyttad dit det finns både väntrum
och toaletter.
Trafiknämnden beslutade § 42/19 att föreslå regionfullmäktige anse motionen
vara besvarad.
Förslag till beslut

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






Förslag till svar på motion angående sjukresor med Linnéan
Motion - Angående sjukresor med Linnéan
§42 TN Svar på motion – Angående sjukresor med Linnéan
§139 RSAU Svar på motion angående sjukresor med Linnéan

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 110

Svar på motion – Minska vårdköer i
Kronobergs län (19RGK346)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Ted Strand (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg bör utreda
konsekvenserna av att anställa personliga sekreterare till all vårdpersonal som har
dokumentationskrav på sig i sin yrkesroll, utvärdera effekterna av en förändring i
arbetsmetod gällande vårdpersonal, som inkluderar personliga sekreterare. Om
detta visar sig leda till att vårdpersonal ges mer tid för patientmöten så föreslår
Sverigedemokraterna att Region Kronoberg anställer personliga sekreterare till
den vårdpersonal som idag har dokumentationskrav på sig samt att Region
Kronoberg efter utredning och utvärdering lyfter ärendet till SKL.
Samtlig personal som arbetar med patientarbete har ett dokumentationskrav inom
ramen för sitt yrkesutövande. Allt arbete som är kopplat till vårddokumentation
och journalföring måste utföras av en person som är utbildad medicinsk
sekreterare. Idag finns 278 (feb 2019) anställda medicinska sekreterare inom
organisationen. I arbetet som medicinsk sekreterare ingår många olika
arbetsuppgifter, där vårddokumentation är en viktig uppgift. Regionen driver ett
brett och kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta utmaningarna kopplat till
kompetensförsörjning och vårddokumentation. Bland annat rullar DRIV –
Dokumentera rätt i vården i syfte att öka den personcentrerade vården,
patientsäkerhet och en effektiv journalföring.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 52/19 att föreslå regionfullmäktige
avslå motionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige
bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige bifalla eller
avslå motionen. Han finner att regionstyrelsen ska föreslå regionfullmäktige avslå
motionen.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

Beslutsunderlag






Förslag till svar på motion: Minska vårdköer i Kronobergs län
Motion - Minska vårdköer i Kronobergs län
§52 HSN Svar på motion – Minska vårdköer i Kronobergs län
§140 RSAU Svar på motion – Minska vårdköer i Kronobergs län

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 111

Reviderat attestreglemente med
tillämpningsanvisningar (18RGK2015)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderat attestreglemente med
tillämpningsanvisningar.
Sammanfattning

Grundprinciperna i nuvarande attestreglemente såsom omfattning, syfte och
ansvar är oförändrade, men vissa förändringar har gjorts i dokumentets struktur i
syfte att förenkla. Reglementets utformning har anpassats ytterligare till de
förändringar i fakturaprocessen som ökad e-handel innebär.
I reglementet är det ytterligare förtydligat beslutsattestantens ansvar för att
transaktionen är korrekt och att ansvaret i enlighet med gällande
ekonomistyrningsprinciper även omfattar att ”budgetmedel eller annan
finansiering finns för ändamålet”.
Reglementet har även kompletterats med rekommendationer avseende
beloppsgränser vid vidarefördelning av beslutsattestansvar i chefsledet eller till
andra befattningshavare i verksamheten.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderat attestreglemente med
tillämpningsanvisningar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Attestreglemente med tillämpningsanvisning 2019
 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar - revidering 2019
 §141 RSAU Reviderat attestreglemente med tillämpningsanvisningar
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 112

Anmälningsärenden
Beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 19RGK913-1 Skrivelse - Färdtjänstchaufförer i Kronobergs län.

Cirkulär 19:19 Ny legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer

Cirkulär 19:20 - Preliminär kostnadsutjämning och LSS för
2020

Cirkulär AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med
integrerad skyddsfunktion

Cirkulär 19:22 Överenskommelse om lön och
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med
Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision
 19RGK119-7 Protokoll - Bolagsstämma Kulturparken Småland, 2019-04-25.
 19RGK452-5 Protokoll - Styrelsemöte RyssbyGymnasiet AB, 2019-03-27

Cirkulär 19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
 19RGK122-7 Brev om Ineras nya styrelseordförande
 19RGK122-8 Information till ägare i Inera
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 113

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut



























19RGK20-27 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 27/2019
19RGK20-28 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 28/2019
19RGK20-29 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 29/2019
19RGK20-30 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 30/2019
19RGK20-31 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 31/2019
19RGK20-32 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 32/2019
19RGK20-33 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 33/2019.
19RGK20-34 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 33/2019
19RGK24-4 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2019.
19RGK24-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2019.
19RGK12-8 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 8/2019
19RGK27-7 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
7/2019
19RGK27-8 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
8/2019
19RGK27-9 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
9/2019
19RGK27-10 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
10/2019
19RGK27-11 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
11/2019
19RGK27-12 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
12/2019
19RGK32-5 Nr 5 Brådskande beslut
19RGK24-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2019
19RGK24-7 Regionjuristens delegationsbeslut nr 7/2019
19RGK25-2 FoU-chefens delegationsbeslut nr 2/2019.
19RGK31-4 Delegationsbeslut nr 4/2019 - Chef inom respektive enhet
19RGK119-6 §90 RSAU Val av ombud till bolagsstämma för Kulturparken
Småland AB 2019
19RGK86-5 §91 RSAU Val av ombud till årsstämma för ALMI
Företagspartner Kronoberg AB 2019
19RGK122-6 §92 RSAU Val av ombud till årsstämma för Inera AB 2019

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

 19RGK18-12
12/2019
 19RGK22-4
 19RGK20-35
 19RGK19-10
 19RGK19-11
 19RGK19-12
 19RGK21-9
 19RGK20-36
 19RGK24-8
 19RGK20-37

Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
Planeringschefens delegationsbeslut nr 3/2019
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 35/2019.
Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2019
Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2019
Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2019
Fastighetschefens delegationsbeslut nr 5/2019
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 36/2019
Regionjuristens delegationsbeslut nr 8/2019
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 37/2019

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-05-21

§ 114

Information - Interreg South Baltic
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) rapporterar från senaste möte för
samarbetsprogrammet Interreg South Baltic och om pågående samt nyligen
godkända projekt inom programmet.
Paragrafen är justerad

