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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordföranden justera protokollet. Justering sker den 15 maj 2019.

3

Upphandling av linjelagd busstrafik diskussion angående drivmedel
(19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt trafiknämnden att inför
regionstyrelsens sammanträde den 4 juni återkomma med
beslutsunderlag om drivmedel i Länstrafikens bussar från och med juni
2023.
Sammanfattning

Vid förra arbetsutskottet medverkade personal från Länstrafiken och
redovisade större frågor som behöver beslutas som del av upphandling
av linjelagd busstrafik med trafikstart 2023. Den första större frågan är
bussarnas drivmedel, vilket ovanstående personer samt trafiknämndens
presidium redovisar mer ingående under regionstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde. Som underlag bifogas en utredning gjord av Trivector på
uppdrag av trafiknämnden.
Beslut i frågan fattas av regionstyrelsen den 4 juni.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphandling av linjelagd busstrafik - Diskussion
angående drivmedel
 Rapport - Drivmedel för bussar, Strategier för Region Kronoberg

4

Tidsättning av motion om primärvården
(19RGK691)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i september. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion om primärvården

5

Val av ombud till årsstämma för
Öresundståg AB 2019 (19RGK667)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (X) till ombud samt NN (x) till
ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämman för
Öresundståg AB den 20 maj 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse - Årstämma 2019-05-20, Öresundståg AB
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6

Val av ombud till bolagsstämma för
Sideum Innovation AB 2019 (19RGK435)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ombud att
företräda Region Kronoberg vid bolagstämma för Sideum Innovation
AB den 21 maj 2019.

7

Yttrande över betänkandet – Lite mer
lika. Översyn av kostnadsutjämningen
för kommuner och landsting (SOU
2018:74) (19RGK367)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar redovisat yttrande som sitt svar över
betänkandet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74). Yttrandet överlämnas till
Finansdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Remissyttrandet fokuserar endast på
de delar av förslaget som avser kostnadsutjämning för regioner/landsting
samt kollektivtrafik.
Region Kronoberg ställer sig som helhet positiv till utredarens förslag,
men vill särskilt lyfta fram nedanstående synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över betänkandet Lite mer lika. Översyn
av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
 Remissyttrande - Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen,
SOU 2018:74
 Remiss-Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting - SOU 2018:74. Svar senast 17 maj 2019
 §72 RS Yttrande över betänkandet Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
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8

Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda:
1. Regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter att delta via webb på
Budgetdag 2019. För deltagandet utgår inget arvode.
2. Region Kronobergs ordinarie ledamöter i Nordsjöprogrammets
subkommitté att delta på Nordsjökonferensen i Marstrand den 25-26
juni.
Beslutsunderlag






9

Budgetdag 2019
Inbjudan till Ekomatsligan 2019-05-22
Inbjudan Krigssjukvård och kalla kriget i Kronobergs län, den 17 maj
Inbjudan till Nordsjökonferens, 25-26 juni

Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Informationen ges på regionstyrelsens sammanträde den 21 maj.

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

Informationen ges på regionstyrelsens sammanträde den 21 maj.
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11 Regionstyrelsens delårsrapport mars
2019 (19RGK49)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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 Hälso- och 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
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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
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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens delårsrapport mars 2019
 Delårsrapport mars 2019 Regionstyrelsen

12 Region Kronobergs delårsrapport mars
2019 (19RGK49)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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.
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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 hälsooch 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 Hälso- och 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.
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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2019
 Delårsbokslut mars 2019 Region Kronoberg
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13 Information - Forskningsbokslut 2018
(18RGK1494)
Sammanfattning

Informationen ges på regionstyrelsens sammanträde den 21 maj.
Beslutsunderlag

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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.
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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.
• 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
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grundkrav på utbildning och praktik i syfte att skapa en rättssäker och
patientsäker verksamhet.
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)

15 Svar på medborgarförslag – Förfallodag
på fakturor (19RGK743)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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 blir kan uppstå extra
avgifter när förfallodagen hamnar mitt i månaden.
Region Kronoberg har fastställda riktlinjer för Extern fakturering och
kravhantering (senast fastställd av ekonomidirektör 2018-11-20), som
reglerar kundfakturor och då bland annat tidpunkt för fakturering och
betalningsvillkor.
Region Kronoberg har i enlighet med tidigare direktiv och praxis 30
dagars förfallotid på samtliga kundfakturor. Underlag för kundfakturor
för besök i hälso- och sjukvården genereras per automatik från
journalsystemet (Cambio Cosmic) till Region Kronobergs
ekonomisystem (Raindance). Där skapas automatiskt en faktura med 30
dagars förfallotid som skickas ut utan manuell hantering. Att ändra antal
dagar för förfallotid så att de alltid infaller i slutet av månaden skulle
innebära omfattande manuell handpåläggning vilket ökar såväl
administration som risken för fel.
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Att samla samtliga förfallodatum till slutet av varje månad skulle även
leda till ett höjt tryck på Region Kronobergs kundtjänst för att besvara
frågor kring dessa fakturor vid dessa perioder. Detta skulle i sin tur
försämra tillgängligheten och servicenivån på kundtjänsten.
Erfarenhetsmässigt ökar även risken att fakturan inte betalas ju längre
förfallotid det är på fakturan.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag
 Medborgarförslag Förfallodatum på fakturor_Maskad

16 Uppdrag till Energikontor Sydost
(19RGK783)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följanade förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen ställer sig bakom en översyn av ägande, styrning,
organisation, verksamhet samt finansiering av Energikontor Sydost.
2. Översynen ska göras av en extern part.
3. Region Kronoberg, tillsammans med övriga ägare, medfinansierar en
sådan översyn.
4. Medel för ändamålet anslås ur regionstyrelsen driftram 2019.
Sammanfattning

Energikontor Sydost (ESS) har i en skrivelse föreslagit att de av ägarna
ska få ett uppdrag att bereda ett beslutsunderlag kring framtida
ägarstyrning, organisation, verksamhet och finansiering för Energikontor
Sydost. Som skäl anges en rad förändringar som skett sedan bildandet av
organisationen 1999.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppdrag till Energikontor Sydost
 Energikontor Sydost - uppdrag, utmaningar och framtid Vem ska
göra vad? Hur kan vi arbeta hållbart tillsammans?
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17 Glass Art Society 2020 –
samverkansavtal med Region Kalmar
län (18RGK466)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samverkansavtal GAS 2020
 Beslutsunderlag - Samverkansavtal GAS 2020
 Samverkansavtal 190507
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18 Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925
(19RGK931)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mottagande av försäkringsförmåner från
livförsäkringspolicy 204PTF811925
 Indemnification Waiver för Life Portfolio International
 Policy Life Portfolio International
 Instructions for Payment of the Insurance Benefit
 Form Automatic Exchange of Information
 Certificate of Status of Beneficial Owner (W( form)

19 Entledigande samt val av ny ersättare i
regionstyrelsens personalutskott 20192022 (18RGK840)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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 i RSPU.

20 Inriktningsbeslut avseende sjukhus i
Växjö (19RGK220)
Beslutsunderlag

 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
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 §105 RSAU 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
 Ordförandes förslag till yttrande över förstudie

21 Svar på medborgarförslag – Slopa eller
reducera biljettavgift på alla tåg mellan
Växjö och Alvesta (19RGK273)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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.
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 VäxjöAlvesta
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22 Svar på motion angående sjukresor med
Linnéan (19RGK317)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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.
Beslutsunderlag

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

23 Svar på motion – Minska vårdköer i
Kronobergs län (19RGK346)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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,
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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.
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

24 Reviderat attestreglemente med
tillämpningsanvisningar (18RGK2015)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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
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anpassats ytterligare till de förändringar i fakturaprocessen som ökad ehandel 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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Attestreglemente med tillämpningsanvisning 2019
 Attestreglemente med tillämpningsanvisningar - revidering 2019

