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Kallelse

1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordföranden justera protokollet. Justering sker den 16 oktober.

3

Linjetrafikupphandling 2023 Depåutredning (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt regiondirektören att:
1. Gå vidare med utredning av förutsättningar för lokalisering av en
bussdepå.
2. Återkomma med resultatet av utredningen till regionstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/19 att genomföra en depåutredning för
bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö. Bedömningen är att all
stadsbuss- och regionbusstrafik inte kommer att få plats på bussdepån på
Hammerdalsvägen i Växjö. Utifrån denna bedömning föreligger behov
av att utreda förutsättningar för alternativ lokalisering av bussdepå i
Växjö.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Linjetrafikupphandling 2023 Depåutredning
• Beslutsunderlag - Depåutredning
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4

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

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 73/19 att utse regionstyrelsens arbetsutskott
till politisk styrgrupp för beredning av trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021 – 2030 samt att uppdra åt den politiska
styrgruppen att bereda förslag till trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021 – 2030 för fastställande av regionfullmäktige i
november 2020.
På regionstyrelsens arbetsutskott den 10 september påbörjades en
diskussion kring vilka mål som ska fastslås i
trafikförsörjningsprogrammet. Då diskuterades bland annat att förenkla
målen, att anpassa dem efter målen i den regionala utvecklingsstrategin
och att utveckla ett par målområden.
På regionstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober kommer ett utkast till
målstruktur i trafikförsörjningsprogrammet att fortsätta diskuteras.
Målsättningen är att diskutera:


Målbild (övergripande, långsiktig)



Inriktning av mål



Indikatorer i bilaga

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mål Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs
län 2021 2030
 Arbetsläge mål RSAU 2019-10-15
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5

Tidsättning av motion - Inkludera alla
medborgare i det nya, elektroniska
samhället (19RGK1624)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i november 2019.
Beslutsunderlag

 Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället

6

Tidsättning av motion - Kollektivtrafik till
turistmål och sevärdheter i vårt län
(19RGK1643)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i februari 2020. Motionen överlämnas till
trafiknämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län

7

Tidsättning av motion - Minska
matsvinnet - sälj den mat som blir över i
Region Kronoberg! (19RGK1728)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i februari 2020.
Beslutsunderlag

 Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region
Kronoberg!
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8

Tidsättning av motion - Matkulturpris
(19RGK1700)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att motionen behandlas i regionfullmäktige i
februari 2020. Motionen överlämnas till kulturnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Matkulturpris

9

Tidsättning av motion - Glöm inte
lasarettens historia (19RGK1658)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas i
regionfullmäktige i februari 2020. Motionen överlämnas till
kulturnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Glöm inte lasarettens historia

10 Inbjudan till informationstillfälle kust- till
kustbanan (19RGK636)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder Thomas Ragnarsson (M) att
delta vid Trafikverkets information den 10 december angående Kust till
kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till informationstillfälle Kust- till kustbanan, 2019-12-10
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 §94 RSAU Inbjudan till Trafikverkets informationstillfälle angående
Kust till kustbanan

11 Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder Sven Sunesson (C) och Yngve
Filipsson (L) att delta på Sveriges Kommuner och Landstings konferens
Framtidens lönebildning den 23 oktober.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till öppet hus på habiliteringen 2019-10-17
 Påminnelse: Inbjudan - Konferensen "Framtidens lönebildning"
2019-10-23

12 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträdede den 22 oktober.

13 Delårsrapport för regionstyrelsen
augusti 2019 (19RGK49)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Delårsrapport Regionstyrelsen augusti 2019
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per augusti månad
baserad på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar.
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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.
Arbetet fortsätter 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: 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 positivt balanskravsresultat (44
mnkr) för perioden januari-augusti. Hösten är dock erfarenhetsmässigt
en dyr period och åtgärder måste vidtas för att säkerställa att
balanskravet klaras för 2019. Regionfullmäktige har beslutat om åtgärder
för en långsiktigt hållbar ekonomi och regionstyrelsen behöver i sin
uppsiktsplikt över nämnderna bevaka att beslutade åtgärder för en
ekonomi i balans genomförs och följa upp dessa samt rapportera till
regionfullmäktige.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive kundval redovisar en positiv
avvikelse mot budget med 78 mnkr för perioden januari-augusti.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019
 Delårsrapport regionstyrelsen augusti 2019
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14 Delårsrapport Region Kronoberg
augusti 2019 (19RGK49)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. För sin del godkänna delårsrapport augusti 2019 för Region
Kronoberg.
2. Föreslå regionfullmäktige godkänna delårsrapport augusti 2019 för
Region Kronoberg.
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.
I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som
regionfullmäktige har beslutat om för 2019.
För de första åtta månaderna 2019 redovisar regionen ett
balanskravsresultat på 44 mnkr. Helårsprognosen är ett
balanskravsresultat på 30 mnkr för 2019 vilket är 54 mnkr sämre än
budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av
beslutade åtgärder.
Under årets åtta första månader har sjukfrånvaron minskat betydligt
jämfört med tidigare år. I nuläget är användandet av hyrpersonal på en
betydligt högre nivå än vad hälso- och sjukvården önskar. Det är fortsatt
svårt att rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor, vilket leder till fortsatt hyrberoende. Ett starkt
fokus riktas på att bemanna med egen personal istället för hyrpersonal
och beslut har fattas om en uppdaterad utfasningsplan. Förutom att
rekrytera pågår översyn av grunderna för bemanning genom att fokusera
på möjligheterna till heltidstjänstgöring/högre tjänstgöringsgrad,
bemanningsplanering och schemaläggning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2019
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2019
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15 Månadsrapport september (19RGK64)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 22 oktober.

16 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2020
(19RGK61)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar dikussionen till protokollet.

17 Remiss - Trafikförsörjningsprogram för
Blekinge 2020 - 2023 (19RGK1248)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet samt överlämnar det
till Region Blekinge.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Blekinge beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Blekinge
senast den 10 november 2019.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Blekinge, likt
landets övriga regioner, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är ett
strategiskt dokument som på ett övergripande sätt ska beskriva det
samlade behovet av all kollektivtrafik.
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Delarna som ska belysas, beaktas och behandlas i ett
trafikförsörjningsprogram är komplexa. Region Blekinge har i sitt
trafikförsörjningsprogram på ett föredömligt sätt sammanfattat och
beskrivit hur kollektivtrafiken ska utvecklas de närmaste åren, men också
med en utblick mot år 2050. Det finns en tydlighet mellan planerad
trafikering för tåg och dess koppling till planerade infrastrukturåtgärder
som finns i Blekinges regionala länstransportplan och den nationella
transportplanen. Behovet av infrastrukturåtgärder efter 2030 tydliggörs
också.
Region Kronoberg ser det som väldigt värdefullt att Region Blekinges
trafikförsörjningsprogram tar upp trafikering av Markarydsbanan och
infrastrukturåtgärder på Kust till Kust-banan som viktiga att utveckla.
Region Kronoberg ser också positivt på att Region Blekinge lyfter
Sydostlänken och förbättrade förutsättningar för godstrafik.
Region Kronoberg vill lyfta en viss oro över att stråket Ronneby –
Tingsryd – Växjö inte diskuteras i någon vidare utsträckning då detta är
ett viktigt stråk för både arbets- och studiependling mellan länen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för
Blekinge 2020 – 2023
 Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 –
2023, dnr 2019/00861–020
 Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023 samt
bilagor (1-8)

18 Remissyttrande – Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
(19RGK1572)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram
för Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts
tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
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Alla kommuner, i detta fall kommunalförbundet, är skyldiga att ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet (Lagen om skydd mot
olyckor, LSO 3:3) och ett handlingsprogram för räddningstjänst (LSO
3:8). Detta handlingsprogram avser mandatperioden 2019- 2022 och
behandlar i huvudsak förebyggande mot olyckstypen brand, risker för
olyckshändelser samt räddningstjänst. Beslutat och fastställt betraktas det
som styrdokument för verksamheten, det vill säga det anger vilken
skadeavhjälpande förmåga som ska upprätthållas, vilka mål förbundet
har med det brandförebyggande arbetet etc. Det ska även vara
informativt för den enskilde och tjäna som underlag för Länsstyrelsens
tillsyn av verksamheten.
Regionstyrelsen har inget att erinra mot förslag till Handlingsprogram
för Räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Remissyttrande över Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
• Remiss - Förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra
Kronoberg

19 Instruktioner till Region Kronobergs
ombud vid extra bolagsstämma för
Energikontor Sydost AB den 24 oktober
2019 (19RGK783)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna följande instruktioner
till Region Kronobergs ombud inför extra bolagsstämma den 24 oktober
2019:
1. Region Kronoberg ställer sig inte bakom förslaget från styrelsen för
Energikontor Sydosts avseende utökat uppdrag för Energikontor Sydost.
2. Region Kronoberg förordar ett genomförande av tidigare föreslagen
översyn av ägande, styrning, organisation, verksamhet samt finansiering
av Energikontor Sydost.
Sammanfattning

Energikontor Sydost AB bildades 2007 och ägs av föreningen
Energikontor Sydost i vilken samtliga 25 kommuner och regionerna i
Kalmar, Kronoberg och Blekinge län är medlemmar. Region Kronoberg
betalar idag 250 000 kr/år i medlemsavgift.
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Energikontor Sydost har på uppdrag av föreningens bolag och dess
medlemmar initierat en översyn av organisation, uppdrag och
finansiering. Företrädare för Energikontoret presenterade ärendet vid
arbetsutskottets sammanträde i april 2019. Därefter beslöt § 133/19 att
ställa sig bakom en översyn av ägande, styrning, organisation,
verksamhet och finansiering och förordade att översynen skulle
genomföras av extern part. Vid ordinarie bolagsstämma i maj tog
stämman inte ställning utan valde att invänta utredningen som ska
presenteras vid extra bolagsstämma den 24 oktober. Den föreslagna
höjningen för Region Kronoberg är 81 000 kr per/år.
Med anledning av Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge
beslutar Region Kronoberg att lämna följande instruktioner till ombudet
Magnus Carlberg (S) och ersättare Melena Jönsson (SD):
1. Region Kronoberg ställer sig inte bakom förslaget från styrelsen för
Energikontor Sydosts avseende utökat uppdrag för Energikontor Sydost.
2. Region Kronoberg förordar ett genomförande av tidigare föreslagen
översyn av ägande, styrning, organisation, verksamhet samt finansiering
av Energikontor Sydost.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - instruktioner till ombud vid Energikontor Sydosts
extra bolagsstämma
 Kallelse till extrastämma i Föreningen Energikontor Sydost, 2019-1024

20 Svar på skrivelse om reklammaterial i
Region Kronobergs publika lokaler
(19RGK1553)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Gunnar Nordmark (L) mottagit en skrivelse
angående reklammaterial i publika utrymmen i några av Region
Kronobergs vårdcentraler.
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Region Kronoberg har en riktlinje som beskriver vad som gäller inom
regionens lokaler, det som Gunnar Nordmark (L) har uppmärksammat
strider mot riktlinjen. För att förhindra den här typen av olovlig
marknadsföring/reklam i till exempel väntrum, har varje chef inom sin
organisation ansvar för att riktlinjen tillämpas. Till ansvarig chefs hjälp
ska varje verksamhet med väntrum ha utsedda väntrumsansvariga. Dessa
ska ha i uppgift att se till att det inte finns material i rummen som strider
mot gällande riktlinje.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse om reklammaterial i Region
Kronobergs publika lokaler
 Svar på skrivelse - Reklammaterial i Region kronobergs publika
lokaler
 Skrivelse - Reklammaterial som finns utplacerat i Region Kronobergs
publika lokaler och som rör behandlingar samt vård av missbrukare

21 Svar på skrivelse - Ta fram en tydlig och
enhetlig struktur för internbudget och
verksamhetsplan (19RGK1491)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen samt ger
regiondirektören i uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas
internbudget och verksamhetsplan inför 2021 års process.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Henrietta Serrate (S),
Robert Olesen (S), Lovisa Alm (S), Peter Freij (S) och Joakim Polman (S)
angående en tydlig och enhetlig struktur för nämndernas arbete med
internbudget och verksamhetsplan.
I skrivelsen föreslås att Region Kronoberg tar fram en tydlig struktur för
nämndernas processer för internbudget och verksamhetsplan tas fram
inför 2021 års process. I skrivelsen anges att tre punkter ska vara
utgångspunkt i arbetet:
- Tydliga och enhetlig struktur där datum för processen ska vara
beslutade på förhand, det vill säga innan regionfullmäktiges beslut i juni.
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- Underlag i respektive nämnd ska tas fram och komma de politiska
partierna till känna i god tid innan beslut.
- Processen bör kunna efterlikna den övergripande budgetprocessen där
underlag kring ekonomi och andra förutsättningarna ges så att de
politiska partierna kan arbeta fram egna förslag.
Förslaget om att ta fram en tydlig och enhetlig process för samtliga
nämnders arbete med respektive internbudget och verksamhetsplan är
helt i linje med de arbetsformer som Region Kronobergs budgetarbete
ska bedrivas. Intentionerna i de förslag som framkommer i skrivelsen
råder det enighet om mellan partierna och regiondirektören ges i
uppdrag att ta fram en struktur för nämndernas internbudget och
verksamhetsplan inför 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ta fram en tydlig och enhetlig struktur för
internbudget och verksamhetsplan
 Skrivelse till Regionstyrelsen-Ta fram en tydlig och enhetlig struktur
för internbudget och verksamhetsplan

22 Svar på skrivelse – Angeläget med
snabbt beslut för att förbättra
parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett (19RGK1601)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har till Region Kronoberg inkommit med en skrivelse
angående parkeringssituationen vid Ljungby lasarett där han efterfrågar
när regionfullmäktige kommer att få ta ställning till hur
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett ska lösas.
Bakgrund
I maj 2018 fattade regionfullmäktige beslut om att uppdra åt
regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett och
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att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Avseende parkering på Ljungby lasarett pågår en analys av hur pågående
och planerade byggprojekt kommer att påverka antalet tillgängliga
parkeringsplatser de närmaste åren. Det är framförallt byggnationen av
hus 1M som framöver kommer att ha en negativ påverkan på antalet
platser. Därmed föreligger ett behov att senast under hösten 2020
använda sig av externa parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer
antalet parkeringsplatser att vara konstant.
Vidare behöver en förstudie göras kring alternativ för att på längre sikt
tillskapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet, företrädelsevis i ett
parkeringshus. Beslut om parkeringshus eller förhyrning av externa
parkeringsytor blir föremål för beslut i regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet
med kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste
busshållplatsen är ca 400 meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik.
Det har tidigare inkommit önskemål om att även regionbussar från till
exempel Älmhult och Markaryd ska gå direkt till lasarettet. En sådan
lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i Ljungby stad, och
medför en direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från
regiontrafiken göra ett byte vid resecentrum, utan långa väntetider, för
att sedan stiga av eller på vid en hållplats nära lasarettet. Region
Kronoberg kommer i nuläget inte att genomföra några ändringar för att
förbättra tillgängligheten ytterligare med kollektivtrafiken.
Ekonomiska konsekvenser
Under andra halvan av 2020 och cirka tre år framåt tillkommer en
kostnad för förhyrning av externa parkeringsytor. Vidare behöver en
förstudie göras kring möjligheter att tillskapa fler parkeringsplatser inom
lasarettsområdet. Båda ärendena blir föremål för beslut under 2020.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Angeläget med snabbt beslut för
att förbättra parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 Skrivelse till regionstyrelsen - Angeläget med snabbt beslut för att
förbättra om parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
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23 Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett – redovisning av uppdrag
(17RK2410)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 45/18 att uppdra åt regionstyrelsen att, i
samarbete med Ljungby kommun, utreda olika möjligheter till att öka
antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett, att ge trafiknämnden i
uppdrag att se över möjligheterna att förbättra tillgängligheten till
kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt att återkomma till
regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och förslag.
Redovisning av uppdrag - nuläge
Det pågår en analys av hur pågående och planerade byggprojekt vid
Ljungby lasarett kommer att påverka antalet tillgängliga parkeringsplatser
de närmaste åren. Det är framförallt byggnationen av hus 1M som
framöver kommer att ha en negativ påverkan på antalet platser. Därmed
föreligger ett behov att senast under hösten 2020 använda sig av externa
parkeringsytor. Fram till hösten 2020 kommer antalet parkeringsplatser
att vara konstant.
En förstudie kommer att genomföras kring olika alternativ för att på
längre sikt skapa fler parkeringsplatser inom lasarettsområdet,
företrädelsevis i ett parkeringshus. Beslut om parkeringshus eller
förhyrning av externa parkeringsytor blir föremål för beslut i
regionstyrelsen.
Region Kronoberg anser att möjligheterna att ta sig till och från lasarettet
med kollektivtrafik är god. Gångavståndet från den närmaste
busshållplatsen är ca 400 meter, vilket är normalt avstånd för linjetrafik.
Det har tidigare inkommit önskemål om att även regionbussar från till
exempel Älmhult och Markaryd ska gå direkt till lasarettet. En sådan
lösning slår sönder omloppen för busstrafiken i Ljungby stad, och
medför en direkt ökning av kostnaderna. Det är möjligt att från
regiontrafiken göra ett byte vid resecentrum, utan långa väntetider, för
att sedan stiga av eller på vid en hållplats nära lasarettet. Region
Kronoberg kommer i nuläget inte att genomföra några ändringar för att
förbättra tillgängligheten ytterligare med kollektivtrafiken.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut P-situationen vid Ljungby lasarett - redovisning av
uppdrag

24 CBRNE- plan för Region Kronoberg
(19RGK1479)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner CBRNE-plan för Region Kronoberg.
Sammanfattning

CBRNE är en förkortning som står för kemiska(C), biologiska(B),
radiologiska(R), nukleära(N) och explosiva ämnen(E). Många av dessa
ämnen kan förorsaka allvarliga skador på människa och miljö.
CBRNE-plan för Region Kronoberg beskriver ansvar och
organisatoriska förutsättningar för Region Kronoberg vid en allvarlig
CBRNE-händelse.
Arbetet vid en händelse med kemiska, biologiska, radioaktiva eller
explosiva ämnen följer samma huvudprinciper som vid andra
katastrofmedicinska händelser, men vid omhändertagande måste
särskilda aspekter beaktas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - CBRNE-Plan för Region Kronoberg
 CBRNE-Plan för Region Kronoberg

25 Evakueringsplan vid särskild händelse
för Region Kronoberg (19RGK1478)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen godkänner Evakueringsplan vid särskild händelse för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Evakueringsplan för Region Kronoberg beskriver hur arbetet ska
planeras, ledas och samordnas vid en särskild händelse där det krävs en
evakuering av patienter, personal och besökare.
Evakueringsplaneringen i Region Kronoberg bygger på det systematiska
brandskyddsarbetet (SBA) inklusive utrymningsplaner som görs inom
respektive verksamhet. Dessa utrymningsplaner ligger alltid som grund
vid en akut evakuering.
Syftet med evakueringsplanen är att skapa ett gemensamt synsätt om
principer vid evakuering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Evakueringsplan vid särskild händelse för Region
Kronoberg
 Evakueringsplan vid särskild händelse för Region Kronoberg

26 Utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal (16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner utfasningsplan för Region Kronobergs
oberoende av hyrpersonal.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 272/16 att ställa sig bakom övergripande
budskap för det gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal
inom vården” – ett gemensamt projekt för samtliga regioner.
Regionstyrelsen har därefter § 30/17 även ställt sig bakom SKL:s strategi
”Oberoende av inhyrd personal i vården - 2019-01-01” och arbetat med
densamma i form av handlingsplaner.
Regionstyrelsen har kvartalsvis informerats om hur projektet fortskrider
med avseende på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och
tillgänglighet i vården. Som ett led i att förnya fokus på frågan och
återigen ha en gemensam målbild, denna gång med en tydligare koppling
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till verksamhetens förutsättningar, föreslås en reviderad utfasningsplan
med fem mål.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal 20191009

27 Regelbok 2020 för Vårdval barn- och
ungdomspsykiatri (19RGK1485)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar godkänna Regelbok med ekonomiska
regleringar 2020 för Vårdval barn- och ungdomspsykiatri.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om
att införa vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 97/19 att införa vårdval för specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP, från och med 1
januari 2020.
I Regelbok 2020 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och
ersättningsmodell för vårdvalet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelbok 2020 Vårdval BUP
 Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen
vård - Regelbok 2020
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28 ALMI Företagspartner Kronobergs län –
ägardirektiv 2020 (19RGK86)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län för 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid
ägarsamråd presenterat förslag till nytt ägardirektiv (ägaranvisning).
Förändringen i direktivet innebär ett förtydligande gällande Region
Kronobergs verksamhet Småland China support office, vilken för
närvarande är förlagd till Almi Företagspartner Kronobergs län AB men
bekostas av Region Kronoberg.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken
avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som till exempel små
branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och
företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Målstrukturen är indelad i de tre målområdena Uppdraget,
Företagskultur och Effektivitet. Utöver dessa målområden sätter Almi
tre koncernövergripande hållbarhetsmål vilka mäts på koncernnivå.
Dessa är Hållbar tillväxt i kundföretagen, God affärsetik och Attraktiv
arbetsgivare.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 84/19 att föreslå
regionfullmäktige godkänna ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län för 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Almi Företagspartner Kronobergs län
Ägaranvisning
 Förslag till Ägaranvisning inkl ändringar Almi
 Målbilaga regional ägaranvisning
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29 Bolagsordning avseende AB Destination
Småland (19RGK114)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende AB Destination
Småland.
Sammanfattning

Destination Småland är ett helägt bolag till Region Kronoberg med
ändamålet att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs
län. Bolaget bildades ur det som tidigare var ett bolag knutet till Smaland
airport. Gällande bolagsordning från 2009 är nu i behov av revidering
och uppdatering varför AB Destination Smålands styrelse har utarbetat
ett nytt förslag. Revideringen gäller i huvudsak bolagets namn, bolagets
säte, företrädande vid bolagsstämma samt uppdatering av ändamål och
föremål för bolagets verksamhet. Ändringar framgår av bilaga.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 83/19 att föreslå
regionfullmäktige fastställa föreslagen bolagsordning avseende AB
Destination Småland.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bolagsordning AB Destination Småland
 Bolagsordning_inkl_ändringar_190704

30 Svar på motion - Inför Sommarlovskort
för unga i hela Kronoberg (19RGK1182)
Förslag till beslut

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

Peter Freij (S) och Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg permanent inför ett reducerat eller fritt
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sommarlovskort för unga i hela Kronoberg och som första steg föreslår
man en utredning. Regionfullmäktige har beslutat om en likvärdig
produkt för införande i Länstrafiktaxa 2020.
Trafiknämnden beslutade § 83/19 att föreslå regionfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsunderlag

 RS Förslag på svar på motion - Inför sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg
 Motion från Socialdemokraterna - Inför sommarlovskort för unga i
hela Kronoberg
 §83 TN Svar på motion – Inför Sommarlovskort för unga i hela
Kronoberg

31 Svar på motion – Granska
användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg
(19RGK1501)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionens första förslag samt besvarar andra
förslaget med att det inom Region Kronoberg pågår en diskussion
mellan partierna avseende en mer långsiktig modell för
vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att:
- Region Kronoberg initierar en granskning av diagnossättningen på de
vårdcentraler som verkar i länet.
- Region Kronoberg följer upp och utvärderar såväl gällande modell som
tidigare modeller för vårdvalsersättning i primärvården.
Vårdvalsersättningen i primärvården är det ersättningssystem som
reglerar vilken ekonomisk kompensation vårdcentraler får för patienter.
Vårdvalsersättningen i Region Kronoberg baseras på en procentuell
fördelning av vårdtyngd, ålder och förväntad risk att utveckla ohälsa
baserad på socioekonomiska faktorer. Vårdtyngden avgörs idag av
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poängsystemet ACG (Adjusted Clinical Group) som ger ersättning
utifrån diagnos, förväntad vårdinsats, läkemedel och antal besök. Tyngre
och fler diagnoser ger mer pengar.
I november 2018 beslutade regionfullmäktige att den del av
vårdvalsersättningen som ersätts med ACG-poäng skulle öka från 75 till
85 procent.
Svar på motion
Partierna inom Region Kronoberg har under hösten 2019 inlett en
diskussion avseende en mer långsiktig modell för vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg. En mer långsiktig modell, som består
oavsett politisk majoritet, skulle underlätta/möjliggöra för ett mer
långsiktigt och förutsägbart arbetssätt för verksamheterna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på Motion Granska användningen av
vårdvalsersättningen i primärvården i Region Kronoberg
 Motion - Granska användningen av vårdvalsersättningen i
primärvården i Region Kronoberg

32 Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
(19RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och
specialistvårdtaxa. Taxorna gäller från och med den 15 januari 2020.
2. Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdtaxa. Taxan gäller från och
med den 1 mars 2020.
Sammanfattning

För att täcka beräknande kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder i
Region Kronoberg föreslås taxan för allmäntandvården höjas med 2,1
procent och taxan för specialisttandvården höjas med 2,3 procent. Dessa
taxor föreslås gälla från och med den 15 januari 2020. Frisktandvård är
tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år man fyller 23 år.
Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken tandvård
som behövs. Taxan för frisktandvård föreslås höjas med 2,5 procent och
gälla från och med den 1 mars 2020. Förslag till tandvårdstaxor utgår
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från Tandvård- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) referensprislista
som gäller från och med den 15 januari 2020.
Kostnadsökningar för tandvårdsåtgärder beräknas uppgå till ca 4 procent
år 2020. Taxehöjningarna täcker därmed enbart delvis kostnadsökningar.
Verksamheten bedömer dock att det finns utrymme för effektivisering.
Förslag till beslut bedöms därmed rymmas inom ramen för budget.
Beslutsunderlag






RS Förslag till beslut - Taxor och avgifter 2020 - tandvårdstaxor
Förslag till frisktandvårdstaxa 2020
Förslag till specialisttaxa inkl N-taxa
Förslag till allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa

33 Revidering av Ekonomisk reglering
avseende Vårdval Kronoberg primärvård
(19RGK219)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderad Ekonomisk reglering avseende
Vårdval Kronoberg primärvård.
Sammanfattning

Dokumentet Ekonomisk reglering är en bilaga till Uppdragsspecifikation
för Vårdval Kronoberg primärvård.
Regionfullmäktige beslutade § 122/19 att godkänna reviderad
uppdragsspecifikation 2020, med bilaga Ekonomisk reglering samt att
bilagan Ekonomisk reglering skulle kompletteras i enlighet med Mikael
Johanssons (M) tilläggsyrkandena.
De godkända kompletteringarna avser avsnitt ”2.1 Ersättning för vård till
patient som inte har valt aktuell vårdcentral” samt avsnitt ”3.1 Avdrag
för besök på annan vårdenhet inom Vårdval Kronoberg”. Avsnitten
kompletteras med information om digitala besök, distanskontakter.
Efter regionfullmäktiges sammanträde har det framkommit att
informationen avseende digitala besök, distanskontakter bör
omformuleras. Föreslagna ändringar är markerade i förslag till reviderade
Ekonomiska regleringar avseende Vårdval Kronoberg primärvård.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av Ekonomisk reglering avseende
Vårdval Kronoberg primärvård
 Rev Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020
 §122 RF Uppdragsspecifikation 2020 med Ekonomisk reglering,
Vårdval Kronoberg - primärvård

34 Anmälningsärenden
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar redovisade anmälningsärenden till
protokollet.
Anmälningar
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