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§ 148

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 149

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 29 augusti 2019 kl. 9.00.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 29 augusti 2019 kl. 9.00.
Paragrafen är justerad
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§ 150

Regiondirektörens rapport

Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Martin Myrskog, regiondirektör, redogör för en utvärdering av
sommarverksamheten samt för Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården
2019.
Paragrafen är justerad
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§ 151

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.
SKL:s sammanhållna arbete har utvärderats i en rapport. Under hösten kommer
fokus för det gemensamma arbetet att ligga på upphandlingsfrågor.
Pontus Juhlin, tillförordnad HR-direktör, informerar om Region Kronobergs
kostnader för hyrpersonal efter juli månad samt redogör för en prognos för
augusti månad.
Vidare informeras om att Södra regionvårdsnämnden har tagit beslut om restriktiv
hållning vid bisysslor/tjänstledigheter för arbete i hos annan vårdgivare i södra
sjukvårdsregionen samt att marknadsföra möjligheten att arbeta inom södra
sjukvårdsregionen.

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 152

Månadsrapport maj och juli 2019 för
Region Kronoberg (19RGK64)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner förenklat månadssammandrag maj och juli 2019 för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

För juli sker en förenklad månadsrapportering. Rapporteringen omfattar tabeller
över resultatet per nämnd/verksamhetsområde respektive per kostnadsslag,
statistik över sjukfrånvaron för regionen som helhet samt diagram över
väntetidsläget och kostnaden för hyrpersonal.
Verksamhetens resultat förbättras med 16 mnkr jämfört med juni-resultatet och
uppgår efter juli ackumulerat till - 11 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 76
mnkr i förhållande till budget. Verksamhetens nettokostnad är 47 mnkr högre än
budgeterat och därtill kommer att skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunal utjämning tillsammans är 29 mnkr lägre än budgeterat för perioden.
Finansnettot ger ett överskott på 106 mnkr, inklusive 115 mnkr i orealiserade
vinster på värdepapper. Detta ger ett redovisat resultat på 95 mnkr och ett
balanskravsresultat på -12 mnkr.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen godkänner förenklat månadssammandrag maj och juli 2019 för
Region Kronoberg.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Förenklat månadssammandrag juli 2019 Region Kronoberg
Förenklad rapport juli 190819
Månadssammandrag maj 2019 Region Kronoberg
§182 RSAU Månadsrapporter maj och juli 2019 för Region Kronoberg

Paragrafen är justerad
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§ 153

Revidering av regionstyrelsens
delegationsordning 2019-2022
(18RGK1993)

Beslut

Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022.
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett
utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg
att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Regionstyrelsen fastställde § 22/19 delegationsordning för regionstyrelsen. Med
anledning av en dom i förvaltningsrätten föreslås regionstyrelsens
delegationsordning revideras enligt följande:
Företrädarskap 2.8 där ordet överklaga läggs till.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Revidering av regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022
• Regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022 rev 190827
• §183 RSAU Revidering av regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 154

Uppföljning av Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under
2018 (19RGK206)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2018,
2. Den verksamhet som har bedrivits under 2018 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB,
Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg, ALMI Företagspartner Kronoberg AB och IT-plattform
Småland & Öland AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
3. 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, heleller delägt bolag framgå om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i
enlighet med de kommunala befogenheterna.
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 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett
helägt bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom
bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av
Region Kronoberg hel- eller delägda bolagen AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB,
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2018 har varit förenlig med det
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Regiondirektören noterar att Företagsfabriken i Kronoberg AB inte inkommit i tid
med underlag varför en granskning av bolagets verksamhet inte kunnat granskas
inför regionstyrelsens sammanträde den 27 augusti.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg och Almi Företagspartner Kronoberg AB under ett antal år
har budgeterat med, för verksamheten, relativt stora underskott. Resultatet dessa
år har sedan varit runt noll eller positivt. Även om kommunallagens krav om att
”budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna” inte direkt
omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§
av kravet om att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Om bolagen skulle realisera de budgeterade underskotten är det
risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte kan anses vara i linje med god
ekonomisk hushållning. Kulturparken Småland AB och Almi Företagspartner
Kronoberg AB har för år 2019 budgeterat med ett nollresultat. Växjö Småland
Airport AB och AB Regionteatern Blekinge Kronoberg har även för år 2019
budgeterat med underskott.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2018,
2. Den verksamhet som har bedrivits under 2018 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen AB Destination Småland, RyssbyGymnasiet AB,
Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg, ALMI Företagspartner Kronoberg AB och IT-plattform
Småland & Öland AB har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna
3. Överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Växjö Småland Aiport AB
Kulturparken Småland AB
RyssbyGymnasiet AB
AB Destination Småland
IT-plattform Småland & Öland AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2018
• Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags
verksamhet under 2018
• Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2018
• Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2018
• Granskning av RyssbyGymnasiet AB:s verksamhet under år 2018
• Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2018
• Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år
2018
• Granskning av ALMI Företagspartner Kronobergs län AB:s verksamhet under
år 2018
• Granskning av Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s
verksamhet under år 2018
• §184 RSAU Uppföljning av Region Kronobergs hel- och delägda bolags
verksamhet under 2018
Paragrafen är justerad
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§ 155

Uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år
2018 (19RGK207)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner genomförd uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2018.
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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner genomförd uppföljning av intern kontroll i Region
Kronobergs hel- och delägda bolag år 2018.
Expedieras till

Växjö Småland Aiport AB
Kulturparken Småland AB
RyssbyGymnasiet AB
AB Destination Småland
IT-plattform Småland & Öland AB
ALMI Företagspartner Kronobergs län AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2018
• Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2018
• §185 RSAU Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2018
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Paragrafen är justerad
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§ 156

Uppföljning av trafikförsörjningen i
Kronobergs län 2018 (15RK312)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner rapporten "Uppföljning av trafikförsörjningen i
Kronobergs län 2018" och överlämnar densamma till Transportstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i Kronobergs län
och är ansvarig för kollektivtrafiken. De skattesubventionerade resurserna ska
användas så effektivt som möjligt samtidigt som planering och utförande ska följa
SFS 2010:1065, Lag om kollektivtrafik. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet
och utför regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och
planerar kollektivtrafiken.
Rapporten följer upp målen i trafikförsörjningsprogrammet för 2016-2025, samt
utgör rapport till Transportstyrelsen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner rapporten "Uppföljning av trafikförsörjningen i
Kronobergs län 2018" och överlämnar densamma till Transportstyrelsen.
Expedieras till

Transportstyrelsen
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018
• Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2018
• §186 RSAU Uppföljning av trafikförsörjningen i Kronobergs län 2018
Paragrafen är justerad
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§ 157

Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg –
uppsägning av avsiktsförklaringar
(17RK281)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att begära utträde ur avsiktsförklaringen ”Samverkan
kring Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg”, samt föreslår Alvesta,
Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner att besluta detsamma.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 252/17 att godkänna avsiktsförklaring för
bredbandsutbyggnad i Kronobergs län, att överlämna avsiktsförklaringen till länets
kommunstyrelser för eget ställningstagande samt att delegera till regionstyrelsens
ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande föra den fortsatta
dialogen med kommunerna avseende avsiktsförklaringen och eventuellt revidera
densamma om dialogen skulle föranleda det.
Alvesta, Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner godkände
avsiktsförklaringen under våren 2018. Växjö, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge
kommuner avstod från att teckna avsiktsförklaring med Region Kronoberg.
Därefter har ett arbete avseende interregional bredbandsutbyggnad initierats inom
ramen för Regionsamverkan Sydsverige. Regionsamverkan Sydsverige med
regionerna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat
samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att
ta nya steg och även nå glesbygden. Syftet med samarbetet är att ta ett samlat
grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare
i regionen med snabbt och robust bredband. Initiativet består av två delar, där det
första fokuserar på bredbandsutbyggnad till glesbygden och den andra delen
handlar om att skapa en sydsvensk digital arena som ger samhällsnytta för
invånare och företag.
Med anledning av detta initiativ föreslås att avsiktsförklaringen som tecknats med
Alvesta, Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner sägs upp.
Avsiktsförklaringen gäller till och med 2018-12-31 och förlängs med ett år i taget,
såvida ingen av parterna senast 4 månader innan avsiktsförklaringens utgång
skriftligt meddelar utträde.
Region Kronoberg avser arbeta vidare med bredbandsutbyggnad inom ett större
geografiskt område och i samverkan med grannlänen i Sydsverige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen beslutar att begära utträde ur avsiktsförklaringen ”Samverkan
kring Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg”, samt föreslår Alvesta,
Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner att besluta detsamma.
Expedieras till

Alvesta kommun
Markaryds kommun
Ljungby kommun
Älmhults kommun
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg - uppsägning av
avsiktsförklaringar
• Avsiktsförklaring - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
• §187 RSAU Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg – uppsägning av
avsiktsförklaringar
Paragrafen är justerad
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§ 158

Remissyttrande - Remiss för Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning samt Plan för övertagande av
kommunal räddningstjänst (19RGK989)

Beslut

Regionstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget av Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning samt Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram en ny version av Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning samt utkast till ny Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.
Utformningen av planen baseras på de lagkrav som finns när det gäller
övertagande av kommunal räddningstjänst och är framtagen för att beskriva
Länsstyrelsens roll och ansvar.
Region Kronoberg har tagit del av innehållet och har inga synpunkter mot
remissförslaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot remissförslaget av Program för
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk
anläggning samt Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.
Expedieras till

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Remissvar för kärnteknisk olycka och övertagande av
kommunal räddningstjänst
• Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst
• Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen
från en kärnteknisk anläggning

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

• §188 RSAU Remissyttrande – Remiss för Program för räddningstjänst och
sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning samt
Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 159

Remissyttrande – Biojet för flyget (SOU
2019:11) (19RGK1108)

Beslut

Regionstyrelsen avger yttrande över remissen Biojet för flyget (SOU 2019:11) och
överlämnar yttrandet till Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning

Infrastrukturdepartementet har berett Region Kronoberg möjlighet att yttra sig
över utredningen Biojet för flyget (SOU 2019:11). Sammanfattningsvis föreslår
utredningen följande:
•

Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i
flyget.

•

En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs.

•

Möjlighet att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen.

•

Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym
flygfotogen som statsflyget tankar i Sverige.

•

Försvarsmakten och Försvarets materielverk ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för inhemsk produktion och användning av
biojetbränsle för Försvarsmaktens ändamål.

•

Energimyndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investeringseller driftstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik
som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten.

•

Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av
klimatpåverkan för långväga resor, en klimatdeklaration.

•

En utredning tillsätts om utökad nattågstrafik som alternativ till flygresor.

Förslagen ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategins övergripande mål
om att klimatpåverkan ska minska och en övergång till alternativt bränsle för
flygtrafik är nödvändig för att nå målet om minskad klimatpåverkan.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avger yttrande över remissen Biojet för flyget (SOU 2019:11) och
överlämnar yttrandet till Infrastrukturdepartementet.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Expedieras till

Infrastrukturdepartementet
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Remiss Biojetbränsle
Remissyttrande - Biojet för flyget (SOU 2019:11)
Remiss - Biojet för flyget (SOU 2019:11), remissutgåva
§189 RSAU Remissyttrande – Biojet för flyget (SOU 2019:11)

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 160

Inriktningsbeslut för Region Kronobergs
internationella samarbeten (16RK287)

Beslut

Regionstyrelsen fastställer följande inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbeten:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att involvera
dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet
Reservationer

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S) och Ragnar Lindberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
"Socialdemokraterna anser att man bör utreda vilka konsekvenser det får för
företagen och näringslivet i regionen innan man avslutar vänortssamarbetet med
Suzho i Kina. Om utredningen visar att det inte påverkar näringslivet negativt ska
samarbetet givetvis avslutas med hänvisning till den interna rapporten som gjorts"
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region
Kronoberg. Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda
en handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts. Utifrån denna
föreslås regionstyrelsen fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella
samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget framgår
sammanfattningsvis att:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att involvera
dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer följande inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbeten:
- Region Kronoberg avslutar vänortssamarbetet med Suzhou, Kina
- Region Kronoberg fortsätter dialog med kommunerna i länet för att involvera
dem bättre i Euroregion Baltics (ERB) samarbete
- Region Kronoberg stärker arbetet med Energy Cities
- Regionstyrelsen ska varje höst ta fram en årlig handlingsplan för det
internationella arbetet
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska avslå första punkten i
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut avseende avslutande av
vänortssamarbetet med Suzhou, Kina.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsförslag. Han finner att
regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning
• Översyn av Region Kronobergs internationella samarbete rev RSAU
• §190 RSAU Inriktningsbeslut för Region Kronobergs internationella
samarbeten
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 161

Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019
(19RGK184)

Beslut

Regionstyrelsen beviljar föreningsbidrag och teckna överenskommelser med
angivna ideella föreningar och organisationer enligt upprättad skrivelse.
Sammanfattning

Det fria organisations- och föreningslivet har stor betydelse för hälsa och
livskvalitet och kan på ett värdefullt sätt bidra till att skapa förutsättningar för
jämlik hälsa och ett gott liv i ett livskraftigt län.
Möjlighet finns för ideella organisationer och föreningar som verkar inom
området folkhälsa att ansöka om föreningsbidrag. Föreningsbidraget ska stödja
möjlighet att upprätthålla ordinarie verksamhet och administrativa omkostnader
kopplad till verksamhet i länet för invånare i länet.
Enligt beslut i regionstyrelsen ska föreningsbidrag inom området folkhälsa utlysas
var fjärde år och överenskommelser om fyra år skrivas med de föreningar som
beviljas medel.
Utlysning av bidraget avseende perioden 2019-2022 har genomförts med sista
ansökningsdag 31 mars 2019. Antalet ideella föreningar/organisationer som sökt
bidraget är 14.
Förslaget om fördelning enligt tjänsteskrivelse är berett av en grupp av
tjänstepersoner.
Folkhälsoberedningen beslutade § 27/19 att föreslå regionstyrelsen bevilja
föreningsbidrag och teckna överenskommelser med angivna ideella föreningar och
organisationer enligt upprättad skrivelse. Folkhälsoberedningen beslutade vidare
att vid sitt sammanträde i oktober 2019 behandla hur folkhälsoberedningen avser
att arbeta med uppföljning av föreningarnas verksamhet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar föreningsbidrag och teckna överenskommelser med
angivna ideella föreningar och organisationer enligt upprättad skrivelse.
Expedieras till

Kronobergs regionförbund Livräddningssällskapet
Noaks Ark Småland och Halland
Bris
Funkibator Öst ideella förening

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

RFSL Kronoberg
KLAN
Friend Family
Friluftsfrämjandet Mitt
SKPF, distrikt 44 Kronoberg
Föreningen Öppna kanalen
Anhörigföreningen i Växjö
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Föreningsbidrag 2019 inom folkhälsa
Föreningsbidrag 2019 - tjänsteskrivelse
Bidrag till ideella föreningar och organistioner inom Folkhälsa - Regelverk
§27 FHB Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019
§191 RSAU Föreningsbidrag inom Folkhälsa 2019

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 162

Disponering av Södra
regionvårdsnämndens resultat 2015-2018
(19RGK420)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner Södra regionvårdsnämndens förslag till disponering av
överskott för åren 2015-2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt
resultat för åren 2015-2018. Med anledning av detta har Södra
regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som finansieras av ackumulerade resultat.
Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom tagna beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Södra regionvårdsnämndens förslag till disponering av
överskott för åren 2015-2018.
Expedieras till

Södra regionvårdsnämnden
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut angående disponering av Södra Regionvårdsnämndens
resultat 2015-2018,
• Protokoll från Södra Regionvårdsnämndens sammanträde, 2019-05-03
• Förslag till användning och fördelning av Södra Regionvårdsnämndens
budgetöverskott 2015-2018
• §192 RSAU Disponering av Södra regionvårdsnämndens resultat 2015-2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 163

Södra regionvårdsnämndens samarbete
för bättre vård - rapport (19RGK420)

Beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i rapporten ”Samarbete minska
användandet av inhyrd personal”.
Sammanfattning

En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive
huvudman i Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma
åtgärder för att minska användandet av inhyrd personal. Södra
regionvårdsnämnden har § 15/19 beslutat rekommendera huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen att följa intentionerna i bifogad rapport innebärande att
respektive huvudman:
•

Ser till att möjligheten till utlåning av personal mellan huvudmännen görs
känd i verksamheten.

•

Ser till att ansökningar om tjänstledighet för att arbeta som hyrläkare eller i
bemanningsbolag i någon av nämndens övriga huvudmäns verksamhet
prövas ytterst restriktivt.

•

Säkerställer att det finns adekvata bestämmelser och rutiner för prövning
av bisyssla och att dessa är kända och tillämpas. Bestämmelser och
tillämpning ska innebära följande:
-Årlig inventering av bisysslor
- Möjlighet att ompröva redan godkända bisysslor minst en gång per år
- Prövning av bisyssla görs en chefsnivå över verksamhetschef, efter
beredning.
- Krav på medarbetare att lämna uppgifter om bisysslans innehåll,
omfattning och förläggning.
- Definition av arbetshindrande bisyssla.
- Ytterst restriktiv prövning av bisysslor som innebär arbete som hyrläkare
eller i bemanningsföretag i verksamhet hos någon av nämndens
huvudmän.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom intentionerna i rapporten ”Samarbete minska
användandet av inhyrd personal”.
Expedieras till

Södra regionvårdsnämnden

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Samarbete för bättre vård - rapport
Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Rapport Samarbete minska användandet av inhyrd personal
§193 RSAU Södra regionvårdsnämndens samarbete för bättre vård - rapport

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 164

Ansökan om bidrag till Kronobergs läns
frikyrkoråd 2019 (18RGK343)

Beslut

Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2019.
Sammanfattning

Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag för 2019
om 80 00 kronor. Frikyrkorådet fungerar som ekumenisk huvudman för den
sjukhuspastorstjänst som ingår i Sjukhuskyrkans personalteam tillsammans med
Svenska Kyrkans personal. Region Kronoberg har i flera decennier beviljat
ansökan om bidrag för verksamheten, eftersom den utgör en viktig funktion för
såväl patienter, anhöriga och personal.
Regionstyrelsen föreslås bevilja Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000
kronor för 2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar för 2019.
Det noteras av organisationen samt bidragsformerna för den andliga vården i
Region Kronoberg kommer att ses över i samband med byggnation av nytt
sjukhus i Växjö.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2019. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2019.
Expedieras till

Kronobergs läns frikyrkoråd
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd 2019
Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd för år 2019.
Komplettering till ansökan om bidrag
§194 RSAU Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd 2019

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 165

GAS 2020 – rapportering av förarbete av
Kulturparken Småland AB (18RGK466)

Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i mars 2018 att ta ansvar för att inleda ett förarbete
inför en eventuell konferens i Glasriket 2020 och avsatte 830 000 kronor för
ändamålet. Kulturparken Småland AB har haft uppdraget att genomföra detta
förarbete för konferensen, som en första fas inför genomförandet i maj 2020.
Förarbetet har letts av processledare på Kulturparken Småland och har bland
annat inneburit kontakt- och informationsarbete, såväl nationellt, regionalt som
internationellt. Regionstyrelsen har vid två tillfällen, i september 2018 och januari
2019, informerats om genomfört arbete och planeringen framåt. Projektledningen
har haft kontinuerliga kontakter med GAS-organisationen i USA och genomfört
besök på 2018 och 2019 års GAS-konferenser. Representanter för GASorganisationen har vid två tillfällen besökt regionen.
Kulturparken Småland avslutade uppdraget i juni 2019, i enlighet med det
uppdrag som gavs med utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om finansiering av
förarbetet (2018-03-23 §40), och överlämnar härmed en redovisning av uppdraget
i bilagd rapport.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - slutrapport förarbete GAS
Beslutsunderlag GAS KPS rapportering
Reviderad GAS slutrapport inklusive bilagor
§195 RSAU Glass Art Society 2020 – rapportering av förarbete av
Kulturparken Småland AB

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 166

Arbetsmodell för den politiska
styrgruppen för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö (19RGK220)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens roll,
befogenheter och arbetsmodell.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 93/19 styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation, samt preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö.
Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till politisk styrgrupp för projektet.
Regionstyrelsen beslutade § 145/19 att uppdra åt regiondirektören att till
regionstyrelsens sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter. I beslutsunderlag
”Arbetsmodell för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i
Växjö” beskrivs den politiska styrgruppens roll, befogenheter och arbetsmodell.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisning av den politiska styrgruppens roll,
befogenheter och arbetsmodell.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - arbetsmodell för den politiska styrgruppen för byggnation
av nytt sjukhus i Växjö
• §145 RS Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till beslut om styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt tidplan för nytt
sjukhus
• §196 RSAU Arbetsmodell för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö
• Beslutsunderlag Den politiska styrgruppens roll och mandat
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 167

Modell för medicinsk uppföljning vårdval
primärvård (19RGK1316)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval
Primärvård Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendationer – ”Basmodell för uppföljning av
vårdval primärvård samt Modell för fördjupad uppföljning”.
Sammanfattning

I begreppet kvalitetssäkrad välfärd ingår att säkerställa att vården bedrivs enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet samt patientsäkert och kostnadseffektivt,
oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av privat utförare. I
kommunallagen (2017:725), framgår följande i 10 kap 8 §: ”När skötseln av en
kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska
kommunen eller landstinget kontrollera och följa upp verksamheten.”
Landstingsstyrelsen beslutade § 172/11 att sex vårdcentraler per år inom Vårdval
Primärvård Kronoberg ska följas upp i enlighet med Fördjupande medicinska
granskningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram
rekommendationer för hur denna typ av uppföljningar och med anledning av
detta föreslås regionstyrelsen besluta att uppföljning av vårdcentraler inom
Vårdval Primärvård Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer – ”Basmodell för
uppföljning av vårdval primärvård samt Modell för fördjupad uppföljning”.
Uppföljningarna utförs av Kundvalsenheten.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av vårdcentraler inom Vårdval
Primärvård Kronoberg från och med den 1 juli 2019 sker i enlighet med Sveriges
Kommuner och Landstings rekommendationer – ”Basmodell för uppföljning av
vårdval primärvård samt Modell för fördjupad uppföljning”.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Modell för medicinsk uppföljning vårdval primärvård
• Basmodell för uppföljning av primärvård
• Modell för fördjupad uppföljning - kontroll av utförare inom hälso- och
sjukvård
• LS § 172/11 Uppföljning av Vårdval Kronoberg
• §197 RSAU Modell för medicinsk uppföljning vårdval primärvård

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 168

Höjning av momskompensation privata
vårdcentraler (19RGK219)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka
om momskompensation till maximalt 4 procent från och med verksamhetsåret
2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg kompenseras för ingående moms i den icke momspliktiga
verksamheten genom kommunmomssystemet. Syftet med momsersättningen är
att momsen inte ska vara en kostnad för kommuner och landsting samt också att
eliminera för momsens konkurrenssnedvridande effekter gentemot privata
entreprenörer inom momsfri verksamhet, då dessa inte får lyfta ingående moms.
Med syfte att skapa likartade finansiella förutsättningar och konkurrensneutralitet
utgår 2 procent momskompensation till privata vårdcentraler i vårdval Kronoberg.
I de fall kostnaderna för moms inom vårdvalets grunduppdrag/tilläggsuppdrag
överstiger 2 procent har privata vårdcentraler haft möjlighet att hos Region
Kronoberg ansöka om ytterligare momskompensation upp till maximalt 3 procent.
Med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 7 juni 2018, mål 727017, momsbeläggs kostnaden för inhyrd vårdpersonal med 25 procent. Skatteverket
har för domen tillämpat en övergångsperiod fram till och med 1 juli 2019.
Tidigare har kostnaden för inhyrd vårdpersonal varit momsbefriad eftersom det
har räknats som vård. I och med dom från Högsta förvaltningsdomstolenen i juni
anses kostnader för inhyrd vårdpersonal utgöra en tjänst och ska därmed
momsbeläggas med 25 %. Privata vårdcentraler saknar rätten att dra av moms
vilket kan föranleda fördyrade kostnader.
Region Kronobergs kostnad för momskompensation var år 2018 7,3 mnkr. Hade
alla privata vårdcentraler ansökt upp till 3 procent hade kostnaden år 2018 varit
9,4 mnkr. Om maxgränsen istället varit 4 procent hade maxkostnaden för år 2018
varit 12,5 mnkr.
Med anledning av att Högsta förvaltningsdomstolens dom kan föranleda ökade
kostnader för privata vårdcentraler föreslås regionstyrelsen besluta att öka
maxgränsen för möjlighet att ansöka om momskompensation från 3 % till 4 %
från och med verksamhetsåret 2019.
De ekonomiska konsekvenserna av förslaget för Region Kronoberg innebär
uppskattade ökade kostnader motsvarande 3-5 mnkr. Medel anslås ur
regionstyrelsens budget för vårdvalet 2019.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka
om momskompensation till maximalt 4 procent från och med verksamhetsåret
2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Momskompensation privata vårdcentraler
• §198 RSAU Momskompensation privata vårdcentraler
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 169

Mottagande av försäkringsförmåner från
livsförsäkringspolicy 2014PTF811925
(19RGK931)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Anestesikliniken i Växjö som förmånstagare till livförsäkringspolicy
204PTF811925 och att utbetalningen tillfaller dem.
2. Godkänna att Credit Suisse Life (Bermuda) LTD gör en engångsutbetalning av
det totala utestående beloppet istället för det kontraktsmässigt förutbestämda
utbetalningsdatumet den 31 december 2023.
3. Uppdra åt firmatecknarna att underteckna bifogade handlingar.
Sammanfattning

I december 2017 meddelade Credit Suisse Life (Bermuda) LTD att
Anestesikliniken i Växjö var betecknad som mottagare vid dödsfall av en hos
bolaget tecknad livförsäkringspolicy "Life Portfolio International, Policy Number
111PTF811925".
Den avlidne försäkringstagaren definierade i mottagarutnämningen att
Anestesikliniken Växjö skulle få utbetalningar vartannat år uppgående till 3 % av
de försäkringsförmåner som nu uppgår till cirka EUR 552 500. Dessa
utbetalningar hade ett kontraktsmässigt förutbestämt utbetalningsdatum fastställt
till den 31 oktober 2023. På grund av att Credit Suisse Life (Bermuda) Ltd för
närvarande är under likvidation avser bolaget att göra en engångsbetalning av det
totala utestående beloppet.
Under år 2018/2019 har det gjorts undersökningar och kommunikation har
föregått med Credit Suisse rörande formuleringar i avtalet kopplat till ändringen
att det istället ska göras en engångsbetalning till Anestesikliniken i Växjö.
Utöver att gåvan ska tillfalla Anestesikliniken i Växjö är den efter vad vi har
kunskap om inte förknippad med några andra villkor.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen fatta beslut
om mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
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1. Godkänna Anestesikliniken i Växjö som förmånstagare till livförsäkringspolicy
204PTF811925 och att utbetalningen tillfaller dem.
2. Godkänna att Credit Suisse Life (Bermuda) LTD gör en engångsutbetalning av
det totala utestående beloppet istället för det kontraktsmässigt förutbestämda
utbetalningsdatumet den 31 december 2023.
3. Uppdra åt firmatecknarna att underteckna bifogade handlingar.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925
• §135 RSAU Mottagande av försäkringsförmåner från livförsäkringspolicy
204PTF811925
Paragrafen är justerad
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§ 170

Åtgärder för en långsiktigt hållbar
utveckling - uppdrag (19RGK1444)

Beslut

Regionstyrelsen återremitterar ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott
för komplettering av ekonomisk redogörelse för en långsiktig hållbar utveckling.
Reservationer

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S) och Ragnar Lindberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar ett negativt balanskravsresultat på minus 3 miljoner
kronor för första kvartalet 2019. Helårsprognosen för 2019 visar ett nollresultat,
vilket är 84 miljoner kronor sämre än budget. Helårsprognosen visar resultat utan
tillkommande statsbidrag. Regionfullmäktige beslutade § 74/19 att uppdra till
regionstyrelsens ordförande att till regionfullmäktige i september återkomma med
en åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.
Förslag till åtgärder
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling, krävs både kort- och långsiktiga
åtgärder. Verksamheterna inom hälso- och sjukvården genomför olika åtgärder för
att minska kostnadsutvecklingen. I det korta perspektivet får åtgärderna inte
tillräcklig effekt under 2019 och 2020, varför det krävs därför ytterligare åtgärder.
Under 2019 krävs ännu tydligare styrning och stram hushållning av tillgängliga
resurser. Region Kronoberg måste prioritera åtgärder som antingen frigör tid eller
sänker kostnader.
För att klara en ekonomi i balans under 2020 krävs ett antal åtgärder utöver
befintliga åtgärdsplaner inom respektive verksamhet. Nedan beskrivs de
föreslagna åtgärderna:
Åtgärder
•

Effektivare upphandling av alla varor och tjänster.

•

Lägre kostnader för konsulter, material och förbrukningsinventarier.

•

Anställningsprövning vid vakanser av administrativ personal.

•

Minska administration.

•

Tydlig uppföljning av budgeterade tjänster.
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•

Tydlig utfasning av hyrpersonal.

•

Åtgärder för effektivare bemanning.

•

Minska vårdrelaterade infektioner.

•

Vårdplatsöversyn inom psykiatri- och sjukhusvård.

•

Minska mångbesökare inom sjukhusvården.

•

Ta bort ej nödvändiga medicinska provtagningar.

•

Minska läkemedelskostnader (kassation, utskrivning m m).

•

Ökad takt i utredningar och genomförandet av digitala hjälpmedel
(triagering, hemmonitorering, taligenkänning m m).

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 199/19 att uppdra åt regiondirektören
att till regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i september återkomma
med en ekonomisk redogörelse för åtgärderna för en långsiktig hållbar utveckling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit regionstyrelsen lämna följande förslag
till beslut till regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna föreslagna åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling.
2. Åtgärdsplanen ska återrapporteras till regionstyrelsen en gång i kvartalet.
Yrkanden

- Ordföranden, med instämmande av Eva Johnsson (KD), Eva-Britt Svensson
(V), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Robert Fredriksson (SD),
föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande återremissyrkande:
"Regionstyrelsen återremitterar ärendet till regionstyrelsens arbetsutskott
för komplettering av ekonomisk redogörelse för en långsiktig hållbar
utveckling."
- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
återremissyrkande:
"Socialdemokraterna föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras
med åtgärdsplan för underskott i regionens budget 2019 samt att allt
underlag i ärendet kompletteras med ekonomisk analys, när ekonomiskt
resultat av respektive åtgärd kan förväntas samt vilka konsekvenser
åtgärderna väntas få för verksamheten."
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen ska avgöra ärendet under dagens
sammanträde eller om det ska återremitteras. Han finner att regionstyrelsen
återremitterar ärendet.
Därefter frågar ordföranden om regionstyrelsen bifaller ordförandens, med fleras,
motivering till återremiss eller Henrietta Serrates (S) motivering till
återremiss. Han finner att regionstyrelsen bifaller ordförandens, med fleras,
motivering till återremiss. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens, med fleras, motivering till återremiss röstar ja
och den som vill bifalla Henrietta Serrates (S) motivering till återremiss röstar nej.
9 röstar ja och 6 röstar nej.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

5

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Åtgärdsplan för förväntat underskott i Region Kronoberg
• § 74 RF Region Kronobergs delårsrapport mars 2019
• §199 RSAU Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling - uppdrag
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 171

Rekommendation om gemensamma
utomlänsersättningar för digitala
vårdtjänster i primärvården m.m.
(19RGK1186)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna
rekommendationer daterade den 14 juni 2019. Rekommendationerna tillämpas
senast från och med den 1 oktober 2019.
Sammanfattning

Det finns ett stort behov av att utveckla nya, smarta sätt att tillhandahålla hälsooch sjukvård med stöd av digitala lösningar. Digitala vårdtjänster är en nödvändig
och naturlig del av dagens och morgondagens vårdutbud då de, rätt använda, är
kraftfulla verktyg för att möta många av de utmaningar som hälso- och sjukvården
står inför. En fortsatt bred utveckling av nya arbetssätt med stöd av digitala
lösningar har stora möjligheter att göra vården både bättre och mer tillgänglig för
patienter och samtidigt effektivare för samhället. Samtidigt är det, för såväl
regioner som huvudmän för hälso- och sjukvården, viktigt att skapa
förutsättningar för att nya arbetssätt och nya erbjudanden kan integreras i det
offentligfinansierade hälso- och sjukvårdssystemet på ett sätt som är långsiktigt
hållbart och som värnar principerna om en god vård som ges efter behov, är
kostnadseffektiv och som systematiskt kvalitetssäkras och utvecklas.
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) styrelse fattade vid sammanträde den
14 juni 2019 beslut om rekommendationer om gemensamma utomlänsersättningar
för digitala vårdtjänster i primärvården m.m. SKLs styrelse rekommenderar
regionerna att tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster
i primärvården. Denna rekommendation ersätter tidigare rekommendation från
maj 2017.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner av Sveriges Kommuner och Landstings föreslagna
rekommendationer daterade den 14 juni 2019. Rekommendationerna tillämpas
senast från och med den 1 oktober 2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut avgift digitala vårdtjänster
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• Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) - Rekommendation om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården
m.m.
• §200 RSAU Rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för
digitala vårdtjänster i primärvården m.m.
Paragrafen är justerad
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§ 172

Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
(19RGK452)

Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen
åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med VIDA AB och Rottne Industrier AB
bolaget Ryssbygymnasiet. Ryssbygymnasiet önskar utöka utbudet av utbildning
med utbildning på gymnasial nivå inom fordon och transport.
Ärendet har brådskat under semestertider med anledning av att Skolinspektionen
behöver ett registerbevis senast i mitten av augusti där det framgår att
Ryssbygymnasiet AB får bedriva fordon- och transportprogrammet i sin
verksamhet. En extra bolagsstämma utlystes den 5 augusti där Region Kronoberg
representerades av regionstyrelsens förste vice ordförande. Stämman beslöt
godkänna ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB.
Enligt bolagsordningen ska bolaget tillse att regionfullmäktige får ta ställning
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas. Föreslås att regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens
förste vice ordförande vidtagen åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för
Ryssbygymnasiet AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner av regionstyrelsens förste vice ordförande vidtagen
åtgärd att fastställa ny bolagsordningen för Ryssbygymnasiet AB.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut ny bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB
• Bolagsordning Ryssbygymnasiet AB
• §201 RSAU Ryssbygymnasiet AB – ny bolagsordning
Paragrafen är justerad
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§ 173

Södra regionvårdsnämndens
årsredovisning och revisionsberättelse
2018 (19RGK420)

Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning

Södra regionvårdsnämnden är en nämnd som ansvarar för samverkan inom
främst hälso- och sjukvården mellan de fyra regionerna i Södra sjukvårdsregionen
(Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Skåne och Region Halland).
Södra regionvårdsnämnden har § 14/19 beslutat att med godkännande överlämna
Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse, årsredovisning och
granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera Södra regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse.
2. Godkänna Södra regionvårdsnämndens årsredovisning.
3. För sin del, med noterande av revisorernas synpunkter, bevilja Södra
regionvårdsnämnden ansvarsfrihet för 2018.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut årsredovisning Södra regionvårdsnämnden 2018
Protokoll från Södra regionvårdsnämndens sammanträde 2019-05-03
Verksamhetsberättelse 2018 för Södra Regionvårdsnämnden
§202 RSAU Södra regionvårdsnämndens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018
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Paragrafen är justerad
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§ 174

Svar på motion – Förbättra möjligheterna
att anställa fler människor med
funktionsnedsättning (19RGK539)

Beslut

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

Eva-Britt Svensson (V), Janna Tisjö (V), Fredrik Jakobsson (V), Matthias Sjöberg
(V) och Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
intensifierar sitt arbete med att göra det möjligt för organisationen att anställa fler
människor med funktionsnedsättningar.
Olika former av arbete och insatser pågår i Region Kronoberg inom området alla
människors lika värde, mångfald och inkludering. Region Kronoberg är i slutfasen
av ett pågående arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram.
Hållbarhetsprogrammet ska visa hur Region Kronoberg arbetar mot de globala
målen i Agenda 2030 och vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län samt hur vi
som organisation bidrar till målen i vår regionala utvecklingsstrategi Gröna
Kronoberg.
Region Kronoberg delar motionens intentioner. Arbetet med att skapa förbättrade
förutsättningar för att tillvarata kompetens hos personer med
funktionsnedsättning föreslås integreras i hållbarhetsprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag

• Förslag till svar på motion - Förbättra möjligheterna att anställa fler människor
med funktionsnedsättning
• §37 RSPU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler människor
med funktionsnedsättning
• Motion Förbättra möjligheterna att anställa fler människor med
funktionsnedsättning
• §203 RSAU Svar på motion – Förbättra möjligheterna att anställa fler
människor med funktionsnedsättning
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Paragrafen är justerad
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§ 175

Svar på motion – Inför möjlighet att ge
blod på betald arbetstid för alla
medarbetare i Region Kronoberg
(19RGK572)

Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i Region
Kronoberg.
I motionen redovisas att 2017 var antalet blodgivare i Kronoberg 17,9 per 1000
invånare, ett lågt antal jämför med många andra delar av landet. Att få lämna blod
på betald arbetstid sänder en viktig signal om att blodgivning är samhällsviktigt
och underlättar för fler att ge blod. Idag finns inte den möjligheten för alla
medarbetare. Region Kronoberg kan genom ett sådant beslut inspirera andra
arbetsgivare i länet att fatta liknande beslut och på så sätt möjliggöra för fler
Kronobergare att ge blod på arbetstid.
Region Kronoberg har i dagsläget ingen regiongemensam framtagen riktlinje kring
möjligheten för regionens medarbetare att lämna blod under arbetstid.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ge regionstyrelsens personalutskott i
uppdrag att ta fram en regionövergripande riktlinje för möjligheten att ge blod på
arbetstid.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utforma riktlinjer för
möjligheten att ge blod på betald arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Yrkanden

- Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
ändringsförslag:
"Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen."
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- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskott förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller Robert Fredrikssons (SD)
ändringsförslag eller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner
att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

• Förslag till svar på motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för
alla medarbetare i Region Kronoberg
• Motion - Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i
Region Kronoberg
• §38 RSPU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid för
alla medarbetare i Region Kronoberg
• §204 RSAU Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald arbetstid
för alla medarbetare i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 176

Svar på motion – Motion om primärvården
(19RGK691)

Beslut

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

Kerstin Wiréhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg, i samverkan
med allmänläkare, arbetar fram ett förslag på hur kontinuitet och kompetens ska
öka inom primärvården och att metoden prövas på en vårdcentral, gärna med hög
personalomsättning. Som delar i metoden kan ingå att ett listningstak på 1 000
patienter/läkare prövas samt att gedigen kompetensutveckling erbjuds.
Utgångspunkten för förslaget är att en välfungerande primärvård där kompetenta
läkare kan arbeta med en rimlig arbetssituation skapar förutsättningar för färre
patientbesök på akuten och ett minskat behov av hyrläkare på regionens
vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/19 att föreslå regionfullmäktige
anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Svar på motion om primärvården
§87 HSN Svar på motion om primärvården
Motion om primärvården
§205 RSAU Svar på motion – Motion om primärvården

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 177

Anmälningsärenden

Beslut

Regionstyrelsen noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.
Anmälningar

• Cirkulär 19:24 - Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod |
• Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård | Viktig information från SKL, cirkulär 19:28
• Cirkulär: 19:27 - Kammarrättens dom 7173-18 om
sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov
• Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 | Viktig information
från SKL (cirkulär 19:29)
• Meddelande från SKL:s styrelse (8/2019) - Rekommendation om
gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården
m.m.
• Meddelande nr 10/2019 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om En investering för utvecklande förutsättningar
för vårdens medarbetare
• Meddelande nr 11/2019 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om God och nära vård - En omställning av hälso
och sjukvården med fokus på primärvården.
• Meddelande nr 12/2019 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården.
• Meddelande nr 13/2019 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om ny, uppdaterad kömiljard 2019
• Cirkulär 19:32 SKL och Sobona - Överenskommelse om Krislägesavtal
• Cirkulär 19:31 - Regelverk och ränta för RIPS
• 19RGK1201-1 Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting
• 19RGK1206-1 Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) - Överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom
området psykisk hälsa 2019
• 19RGK1270-1 Öppet brev - HR-frågor angående sjukvården
• 19RGK1305-1 Rapport-Resursförstärkt läkemedelsförsörjning inför kris, höjd
beredskap och krig. RLM
• Cirkulär 19:33 - Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid
rättstvister, 1 augusti 2019
• Cirkulär 19:34 - Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid
uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

§ 178

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Regionstyrelsen noterar redovisade delegationsbeslut till protokollet.
Delegationsbeslut

• 19RGK18-14 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
14/2019
• 19RGK18-15 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
15/2019
• 19RGK20-41 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41/2019
• 19RGK20-42 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 42/2019
• 19RGK20-43 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 43/2019
• 19RGK20-44 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 44/2019
• 19RGK20-45 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 45/2019
• 19RGK20-46 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 46/2019
• 19RGK20-48 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 48/2019
• 19RGK20-47 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 47/2019
• 19RGK12-9 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 9/2019
• 19RGK31-5 Delegationsbeslut nr 5/2019 - Chef inom respektive enhet
• 19RGK31-6 Delegationsbeslut nr 6/2019 - Chef inom respektive enhet
• 19RGK14-4 Kanslidirektörsbeslut nr 3/2019
• 19RGK14-3 Kanslidirektörsbeslut nr 4/2019
• 19RGK27-15 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
15/2019
• 19RGK27-16 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
16/2019
• 19RGK27-17 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
17/2019
• 19RGK27-18 Verksamhetschef/vårdstöd delegationsbeslut nr 18/2019
• 19RGK12-10 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 10/2019
• 19RGK19-15 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2019
• 19RGK24-9 Regionjuristens delegationsbeslut nr 9/2019
• 19RGK19-16 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2019
• 19RGK19-17 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2019
• 19RGK19-18 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2019
• 19RGK19-19 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2019
• 19RGK20-49 Upphandlingschefsbeslut nr 49/2019
• 19RGK20-50 Upphandlingschefsbeslut nr 50/2019
• 19RGK20-51 Upphandlingschefsbeslut nr 51/2019
• 19RGK20-52 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 52/2019.
Bemanningstjänst hyrläkare

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-08-27

• 19RGK20-53 Upphandlingschefens delegationsbeslut Nr 53/2019. Utredning
och kartläggning av förvärv av bolag - mark
• 19RGK22-5 Planeringschefens delegationsbeslut nr 4/2019
• 19RGK21-10 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 6/2019: Investeringar
enligt fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2019
• 19RGK31-7 Delegationsbeslut nr 7/2019 - Chef inom respektive enhet
• 19RGK32-6 Nr 6 Brådskande beslut
• 19RGK19-20 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2019
• 19RGK14-5 Kanslidirektörsbeslut nr 5/2019
• 19RGK27-19 Verksamhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 19/2019
• 19RGK18-16 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
16/2019
• 19RGK18-17 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
17/2019
• 19RGK18-18 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
18/2019
• 19RGK18-19 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
19/2019
• 18RGK19-22 Ekonomidirektörens delegationsbeslut
Paragrafen är justerad

2019-08-27

Yrkande från Socialdemokraterna i ärende
19RGK1444 (ärende 23 i kallelsen till RS
2019-08-27)
Under 2019 har Socialdemokraterna flera gånger uttryckt oro för Region Kronobergs
ekonomi, bland annat i protokollsnoteringar i samband med ärendet om
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019 (diarienr 18RGK1389) och Hälso- och sjukvårdens
verksamhetsplan 2019 (diarienr 18RGK1794) samt i flera interpellationer och en
motion. Vår oro är fortsatt stor.
I samband med att regionfullmäktige 29 maj 2019 under ärendet Delårsrapport mars
2019 (diarienr 19RGK49) efter yrkande av Henrietta Serrate (S) noterade ”att
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige
fastställda målen och resultaten per 31 mars 2019.” gavs regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M) i uppdrag ”att till regionfullmäktige i september återkomma med en
åtgärdsplan för det förväntade underskottet i regionens budget 2019.”
Socialdemokraterna håller med om att flera av de punkter som radas upp i
Åtgärdsplan för förväntat underskott i Region Kronoberg (diarienr 19RGK1444-2) och
Åtgärder för en långsiktigt hållbar utveckling – uppdrag (diarienr 19RGK1444-3) är viktiga
att arbeta med för att klara en hållbar ekonomi och fungerande organisation på lång
sikt, men tycker inte att de är tillräckliga för att hantera det ekonomiska läget här och
nu.
Socialdemokraterna frågar sig varför inte den åtgärdsplan för underskott i regionens
budget 2019 som beslutades av regionfullmäktige i maj inte behandlas på
regionstyrelsen idag 2019-08-27, trots att det är det till regionfullmäktige i september
beredande organet.
Det behövs tydliga politiska prioriteringar nu. Det underlag som presenteras i
detta ärende är inte tillräckligt konkret för att komma med förslag på åtgärder som
förbättrar ekonomin på kort sikt. Siffror och konsekvenser av förslagen saknas och
flera föreslagna åtgärder är dessutom tydligt långsiktiga.
Några exempel, föreslagen åtgärd kursiverad följd av frågor:









Minska administration och Anställningsprövning vid vakanser av administrativ
personal:
Vad betyder minskad administration i konkreta åtgärder, personal och
ekonomi?
Ta bort ej nödvändiga medicinska provtagningar:
Vad innebär ”onödig” provtagning, vem ska avgöra som är ”onödig”
provtagning och hur mycket pengar räknar man med att spara på detta? Vilka
konsekvenser får förslaget för patienterna?
Effektivare upphandling av alla varor och tjänster och Lägre kostnader för konsulter,
material och förbrukningsinventarier:
Vilka varor och tjänster kan regionen tillhandahålla själva istället för att ta in
konsulter och vad är den förväntade besparingen?
Ökad takt i utredning och genomförandet av digitala hjälpmedel:
Hur mycket pengar räknar vi med att sparar på sikt och är det en verklig
besparing 2019 och 2020?

Med ovanstående yrkar Socialdemokraterna:
att

ärendet återremitteras för att kompletteras med åtgärdsplan för
underskott i regionens budget 2019 samt att allt underlag i ärendet
kompletteras med ekonomisk analys, när ekonomiskt resultat av
respektive åtgärd kan förväntas samt vilka konsekvenser åtgärderna
väntas få för verksamheten.

Socialdemokratiska gruppen genom

Henrietta Serrate (S)
2.e vice ordförande i regionstyrelsen och regionstyrelsens personalutskott

Robert Olesen (S)
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

