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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 digitalt senast den 13
november 2019.

3

Diskussion – Linjetrafikupphandling
2023, trafikvolymer (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Den 4 juni 2019 initierade regionstyrelsen upphandlingen av linjelagd
busstrafik 2023. Trafikstarten kommer att ske i juni 2023.
Anbudsunderlagen beräknas lämnas ut under hösten 2020. Ett viktigt
beslut, både för att nå uppställda mål för trafiken och för att hålla
budget, är vilken trafikvolym som ska upphandlas.
Regionstyrelsens arbetsutskott behöver diskutera vilken trafikvolym
regionen ska upphandla. Diskussionen kommer att utgå från befintliga
målsättningar i trafikförsörjningsprogrammet och hur dessa kan nås.
Likaså kommer en översiktlig budgetpåverkan att redovisas.
Diskussionen kommer att beröra de olika trafikslag som ingår i
trafikupphandlingen (regionbusstrafik, respektive stadsbusstrafik för
olika orter). Utifrån diskussionerna kommer projektgruppen arbeta
vidare med att ta fram förslag till vilken trafikvolym som ska upphandlas.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Linjetrafikupphandlinf 2023, trafikvolymer
 Tjänsteskrivelse - Linjetrafikupphandling 2023, trafikvolymer

4

Lägesrapport nybyggnation Ljungby
lasarett (17RK929)

5

Information - Fastighetsutvecklingsplan
Ljungby lasarett (19RGK1935)

6

Information - Nytt akutsjukhus i Växjö,
entreprenadupplägg (19RGK220)
Beslutsunderlag

 Nytt akutsjukhus Växjö - Rapport Svenskt Näringsliv

7

Tidsättning av motion - Få fler att åka
gratis till vårdbesöket med
kollektivtrafik (19RGK1862)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i februari 2020. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafik
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8

Tidsättning av motion - Se över rutin för
tandvård till sjukvårdskostnadspris
(19RGK1775)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i februari 2020. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris

9

Tidsättning av motion - Inför en regional
lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter
för barn och unga under skollov
(19RGK1895)
Förslag till beslut

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

 Motion - Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter
för barn och unga under skollov

10 Regiondagar 2020 (19RGK486)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att regionstyrelsens ordinarie
ledamöter, regionfullmäktiges presidium, presidierna i nämnder och
beredningar samt partiernas gruppledare erbjuds att delta vid
regiondagarna.
För ledamöter i presidier utgår inget sammanträdesarvode.
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Sammanfattning

Regionstyrelsens beslutade § 78/19 att regiondagarna ska genomföras
den 23-24 januari 2020. Dagarna är en återkommande samlingsplats för
länets offentliga utvecklingsaktörer.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att regionstyrelsens
ordinarie ledamöter, regionfullmäktiges presidium, presidierna i nämnder
och beredningar samt partiernas gruppledare erbjuds att delta vid
regiondagarna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - regiondagar 2020
 §78 RS Regiondagar 2020

11 Hantering av specialdestinerade
statsbidrag inom hälso- och sjukvård
2019 (19RGK1866)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Specialdestinerade statsbidrag inom hälso-och sjukvård 2019 hanteras
enligt bifogat förslag.
2. Beslut om merkostnader kopplat till specialdestinerade statsbidrag ska
fattas av regionstyrelsen arbetsutskott.
Sammanfattning

Enligt regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022 har rätten att
besluta om och fördela specialdestinerade statsbidrag fördelats till
regionstyrelsens arbetsutskott, förutsatt att de villkor som anges i
överenskommelserna uppfylls.
Regeringen och SKL har träffat överenskommelser avseende
specialdestinerade statsbidrag inom hälso-och sjukvård för 2019.
Statsbidragens villkor och omfattning blev kända först under
försommaren, vilket har inneburit svårigheter i planeringen och
möjligheten att fördela statsbidragen. Regiondirektören har tagit fram
förslag på hur specialdestinerade statsbidrag inom hälso-och sjukvård ska
hanteras 2019.
För 2020 ska regionstyrelsens arbetsutskott fatta nytt beslut utifrån de
överenskommelser som gäller för 2020.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hantering av specialdestinerade statsbidrag inom
hälso- och sjukvård 2019
 Förslag till hantering av specialdestinerade statsbidrag 2019

12 Uppräkning av grundarvode och
sammanträdesarvode 2020 (19RGK211)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 68 400
kronor per månad från och med 1 januari 2020.
2. Sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1 368 kronor från
och med 1 januari 2020.
3. Inlösta arvoden uppräknas enligt ovan.
4. Lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan.
5. Anslaget till partigrupper ska uppräknas i enlighet med
arvodesreglementet.
Sammanfattning

Arvodesreglementet som fastställdes av regionfullmäktige den 19 juni
2018 reglerar grundarvode och sammanträdesarvode för förtroendevalda
i Region Kronoberg.
Grundarvodet i Region Kronoberg motsvarar månadsarvode för
riksdagsledamöter och sammanträdesarvodet utgör två procent av
grundarvodet.
Arvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode för
innevarande år. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer den årliga
justeringen av arvodesnivån i Region Kronoberg.
Riksdagens arvodesnämnd har i oktober 2019 beslutat att höja
månadsarvodet för riksdagsledamöter från 66 900 kronor till 68 400
kronor.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppräkning av grundarvode och
sammanträesarvode 2020

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

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder regionstyrelsens arbetsutskotts
ledamöter att delta i Barnens bästa gäller! i Kronoberg. Inget
sammanträdesarvode utgår.
Beslutsunderlag

 Erbjudande om digital kompetensutveckling
 Inbjudan och program Barnens bästa gäller i Kronoberg 13 december

14 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 19 november.

15 Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården samt information om
Region Kronobergs utfasningsplan för
oberoende av hyrpersonal (16RK2368)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 19 november.
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16 Månadsrapporter 2019 för Region
Kronoberg (19RGK64)
Sammanfattning

Handlingar utdelas inför regionstyrelsens sammanträde.

17 Förlängning av särskilda satsningar på
allmänspecialister, ST-läkare samt
personal inom förlossningssjukvården
(16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att förlänga satsningen på:
1. Allmänspecialister inom offentlig primärvård till och med 2020-12-31.
Satsningen finansieras inom budgetram för respektive verksamhet.
2. ST-läkare i allmänmedicin till och med 2020-12-31. Satsningen
finansieras inom budgetram för respektive verksamhet.
3. Förlossningsvården, Kvinnokliniken till och med 2020-12-31.
Satsningen finansieras genom statsbidrag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade år 2016 att ställa sig bakom det övergripande
budskapet för det gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal
inom vården” – ett gemensamt projekt för samtliga regioner.
Regionstyrelsen har därefter även ställt sig bakom Sveriges Kommuner
och Landstings strategi ”Oberoende av inhyrd personal i vården - 201901-01” 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
till verksamhetens förutsättningar, beslutade regionstyrelsen den 22
oktober 2019 om en reviderad utfasningsplan med fem mål.
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Som ett led i detta projekt beslutade regionstyrelsens personalutskott år
2017 att genomföra särskilda lönesatsningar på allmänspecialister inom
offentlig primärvård, ST-läkare i allmänmedicin samt
förlossningssjukvården. Satsningar gällde som längst till och med den 31
december 2019 och föreslås nu förlängas till och med den 31 december
2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förlängning av särskilda satsningar på
allmänspecialister, ST-läkare samt personal inom
förlossningssjukvården
 §60 RSPU Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 §214 RS Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 §258 RSAU Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
 Bilaga utvärdering satsningar inom förlossningssjukvård
 Utvärdering satsnignar inom förlossningssjukvården
 Utvärdering satsningar allmänspecialister och ST inom offentlig
primärvård 2019
 §54 RSPU Särskilda lönesatsningar - uppföljning
 §11 RSPU Oberoende av inhyrd personal i vården – särskilda
lönesatsningar
 §204 RS Oberoende av inhyrd personal i vården - särskilda satsningar
inom förlossningssjukvården
 Beslutsunderlag - Satsningar förlossningssjukvården, Kvinnokliniken
 Beslutsunderlag 1.Satsning på sjuksköterskor för att bli oberoende av
hyrpersonal
 Beslutsunderlag 1 - Satsning på lön till ST i allmänmedicin
 Beslutsunderlag 2 - Satsning på extralön till specialister i
allmänmedicin inom primärvården

18 Svar på skrivelse Redovisa
kringkostnader för hyrpersonal
(19RGK1622)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att svar på skrivelsen redovisas på
regionstyrelsens sammanträde i december.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Henrietta Serrate (S)
och Robert Olesen (S) angående att regionstyrelsen ska redogöra för en
utförlig redovisning av vilka kringkostnader som finns för hyrpersonal
och hur stora dessa är.
Svar på skrivelsen kommer att redovisas på regionstyrelsens
sammanträde i december.
Beslutsunderlag

 Försag till beslut - Svar på skrivelse Redovisa kringkostnader för
hyrpersonal
 Skrivelse till regionstyrelsen - Redovisa kringkostnaderna för
hyrpersonal

19 Strategisk överenskommelse för
Kronobergs län 2019-2025 Mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv
(19RGK1742)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Strategisk överenskommelse för Kronobergs
län 2019-2025 Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Sammanfattning

Region Kronoberg fick under våren 2019 möjlighet att yttra sig över
förslag till Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025
Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt
mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända är mycket
angeläget. Region Kronoberg välkomnar därför den strategiska regionala
överenskommelsen ”Mottagande och etablering i arbets- och
samhällsliv” och dess framtagna regionala delmål och
samhandlingsområden.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara
den resurs och kompetens som finns inom målgruppen för
överenskommelsen.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Strategisk överenskommelse för Kronobergs län
2019-2025 Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
 Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025 (SÖK) Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
 Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025 (SÖK) Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv, bilagor

20 Svar på skrivelse gällande
semesterstängning av apotek
(Vårdcentralen Moheda) (19RGK1656)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från PRO Moheda angående
semesterstängning av apotek (Vårdcentralen Moheda).
Skrivelsen lyfter upp den positiva utvecklingen gällande begränsning av
vårdcentralens semesterstängning under sommaren. Samtidigt framförs
önskemål om att det intilliggande apoteket ska ha samma öppettider som
vårdcentralen och att detta borde kunna styras genom hyresavtalet. Det
nuvarande hyresavtalet rymmer ingen sådan skrivning. För kommande
avtal skulle möjligheten till ett sådant förtydligande kunna undersökas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse gällande semesterstängning av
apotek (Vårdecentralen Moheda)
 Svar på skrivelse gällande semesterstängning av apotek (Vårdcentral
Moheda)
 Skrivelse till regionstyrelsen gällande semesterstängning av apoteket
(Vårdcentral Moheda)
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21 GAS 2020 – avtal med Glass Art Society
och Region Kalmar län (18RGK466)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen slutar avtal med Glass Art Society och Region Kalmar
län enligt redovisat förslag.
Sammanfattning

Organisationen Glass Art Society (GAS) avser att arrangera en
internationell konferens på temat glas och innovation i Glasriket.
Kulturparken Småland har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört
ett förarbete och AB Destination Småland har nu uppdraget att ansvara
för fortsatt arbete med bland annat planering, kontakter med olika
aktörer och finansiering samt organisering och genomförande av
konferensen i maj 2020.
Parallellt med Kulturparken Smålands och AB Destination Smålands
arbete har Region Kronoberg och Region Kalmar län tagit fram ett
förslag till gemensamt avtal med GAS för konferensens genomförande.
Detta avtal ska således slutas mellan dessa tre parter och ett förslag till
avtal finns nu klart.
Avtalet innebär att konferensgenomförandet delas upp i tre delar, där
GAS ansvarar för vissa delar, Region Kronoberg och Region Kalmar län
(genom AB Destination Småland) gemensamt ansvarar för andra delar
och övriga aktörer (”venues”) ansvarar för sina respektive delar som
kompletterar konferensprogrammet. Även budgeten kopplas till dessa
delar och ansvarsområden. Den del av budgeten som avser AB
Destination Smålands ansvar och arbete omfattar 1,9 miljoner kronor
och finansieras av de två regionerna med 500 000 kronor vardera,
Glasriketkommunerna samt Växjö och Kalmar kommuner.
Kommunernas planerade finansiering uppgår till 150 000 kronor per
kommun.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avtal GAS 2020
 Tjänsteskrivelse - Avtal med Glass Art Society och Region Kalmar län
 Agreement on GAS conference in Glasriket (The Kingdom of
Crystal), Sweden 2020
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22 Anvisningar inför fördelning av
statsbidrag till regional
kulturverksamhet (19RGK1722)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner föreslagna anvisningar till kulturnämnden
inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet under
mandatperioden.
Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I Region
Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för hantering av
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga
förordningen 2010:2012. 2019 års fördelning av statsbidrag till
Kronobergs län omfattade totalt 37 176 000 kronor. Av reglemente och
arbetsordning för kulturnämnden framgår att nämnden ska fördela
statsbidraget i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
I tjänsteskrivelsen lämnas förslag på anvisningar samt en beskrivning av
förslagets konsekvenser. Tjänsteskrivelsen innehåller även en kort
introduktion till kultursamverkansmodellen och dess årscykel samt
beskrivning av statsbidragets hantering för kulturorganisationer med
flera regionala huvudmän.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet
 Tjänsteskrivelse Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till
regional kulturverksamhet
 Förordning (2010_2012) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet

23 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2020
(19RGK61)
Sammanfattning

Handlingar utdelas senare.
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24 Samarbetsavtal för Småland Blekinge
Hallands representationskontor i
Bryssel 2019-2022 (19RGK90)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Samarbetsavtal för Småland Blekinge
Hallands representationskontor i Bryssel 2019 – 2022.
Avtalet ersätter avtalet som regionstyrelsen godkände § 60/19.
Sammanfattning

Regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar län, Kronoberg, samt
Jönköpings universitet och Linnéuniversitet har ett gemensamt
representationskontor i Bryssel under namnet Småland Blekinge Halland
South Sweden. Samarbetets övergripande mål är att främja
medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska
unionen och underlätta samverkan mellan parterna.
Samarbetet regleras i ett avtal som har tidigare godkänts mellan
regionerna vart fjärde år. Lärosätena har tidigare haft ett avtal
sinsemellan. Senaste samarbetsavtalet godkändes av regionstyrelsen 20
mars 2019.
Detta förslag till samarbetsavtal har beretts till följd av ett uppdrag av
Småland-Blekinge-Hallands styrgrupps att ta fram ett gemensamt avtal
mellan regionerna och lärosäten. Samarbetsavtalet mellan regionerna och
lärosäten beskriver hur regionerna och lärosäten på EU nivå kommer att
samarbeta närmare kring relevanta teman så som innovation och
samhällsutmaningar.
Årsavgiften för huvudmännen i Småland Blekinge Halland South
Sweden beräknas enligt en modell med en fast respektive rörlig del av
avgiften. Den rörliga utgår från invånarantalet i respektive län. Region
Kronobergs årsavgift hanteras i samband med ordinarie budgetprocess.
Avgiften för 2019 är 542 763 kr för Region Kronoberg. Den årliga
avgiften budgeteras inom ramen för Region Kronobergs årliga
budgetprocess.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samarbetsavtal för Småland Blekinge Hallands
representationskontor i Bryssel 2019-2022
 Samarbetsavtal Småland Blekinge Halland 2019-2022
 Protokoll från styrgruppsmöte Brysselkontoret 2019-10-04

25 Upphävande av beslut avseende rivning
av hus Q2 på Centrallasarettet i Växjö
(16RK2384)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen upphäver sitt beslut § 276/16.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 276/16 att riva hus Q2 på Centrallasarettet
Växjö för att möjliggöra nybyggnad av hus L.
Med anledning av regionfullmäktiges inriktningsbeslut § 73/19 avseende
nytt sjukhus i Växjö, behöver regionstyrelsens beslut avseende rivning av
hus Q2 upphävas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphävande av beslut avseende rivning av hus Q2
på Centrallasarettet i Växjö
 §276 RS Rivning av hus Q2 på Centrallasarettet Växjö
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26 Svar på motion – Följ upp resultat och
effekt av Region Kronobergs
ekonomiska satsningar inom hälso- och
sjukvården från 2010 och framåt
(19RGK1109)
Förslag till beslut

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

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att alla
ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
ska följas upp med vilka resultat och effekter dessa fått. De senaste åren
har kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården varit stor i hela landet.
Motionärerna vill därför att effekt av gjorda ekonomiska satsningar ska
göras med syfte att förtydliga om satsningarna varit rätt- eller felriktade.
Regionstyrelsen har för avsikt att framöver följa upp samtliga
ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 119/19 att föreslå
regionfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Följ upp beslut och effekt av
Region Kronobergs satsningar på hälso- och sjukvården från 2010
och framåt
 Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg
ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
 §119 HSN Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region
Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från
2010 och framåt
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27 Svar på motion – Inför pensionärsrabatt
i kollektivtrafiken (19RGK1460)
Förslag till beslut

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

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
den som fyllt 65 år ska få möjlighet att resa kollektivt i Kronoberg, till ett
reducerat pris. Med tanke på det ekonomiska läget i Region Kronoberg
så föreslås dock att motionen avslås.
Trafiknämnden beslutade § 84/19 att föreslå regionfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion Inför pensionärsrabatt i
kollektivtrafiken
 Motion-Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
 §84 TN Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken

28 Svar på motion – Inkludera alla i det nya,
elektroniska samhället (19RGK1624)
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 ska
inleda en utbildningsinsats riktad mot äldre och andra som önskar få
ökade kunskaper om hur det digitala samhället fungerar, tillsätta resurser
för att öppna en medborgartelefonlinje samt att Region Kronoberg ska
utreda effekterna av ett införande av ett medborgar/utbildningskontor.
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Digital teknik har potential att öka äldre personers självständighet,
delaktighet och trygghet. En förutsättning för digital delaktighet är digital
kompetens. Statliga myndigheter, kommuner, regioner och ideella
föreningar är i sammanhanget viktiga aktörer för att stärka digital
delaktighet och digital kompetens. I Kronobergs län erbjuds äldre
medborgare kurser om IT genom studieförbund.
En medborgartelefonlinje där medborgare kan ringa för att få råd, stöd
och hjälp att bland annat boka tågbiljetter förefaller inte vara en regional
angelägenhet. Flertalet aktörer erbjuder redan denna tjänst.
Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
 Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället

29 Svar på motion – Ny ersättningsmodell i
vårdvalet (16RK1968)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att ärendet är infört i budget
som beslutades av regionfullmäktige § 131/18.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve
Filipsson (L) inkom 2016 med en motion angående ny ersättningsmodell
i vårdvalet. I motionen föreslås:
- att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5%, CNI 10 %
och ACG 85%
- att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kr
per besök
- att detta genomförs snarast möjligt.
Regionfullmäktige föreslås besvara motionen med att ärendet är infört i
budget som beslutades av regionfullmäktige § 131/18.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion om ny ersättningsmodell i
vårdvalet
 Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet

30 Sändning av regionfullmäktige 2020
(19RGK209)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben,
kabel-tv och närradio
2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som
ansvarig utgivare för webbsändningarna.
3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M)
som ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens
webbplats. Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för
radio och tv.
Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen.
Med hänsyn till att nya ledamöter har valts till uppdrag behöver
fullmäktige entlediga den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande
utgivaren och utse ny utgivare. Föreslås att fullmäktiges ordförande utses
till utgivare av fullmäktiges webbsändningar.
En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd
ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås
att fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid
ordförandes frånvaro.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2020
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31 Annonsering av regionfullmäktige 2020
(19RGK1908)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020
inte ska annonseras i ortstidningar.
Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år
besluta om i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för
årets möten ska annonseras.
Tidigare fanns lagkrav på att uppgifter om tid och plats för fullmäktiges
sammanträden minst en vecka före sammanträdet skulle annonseras i
ortstidningar som fullmäktige beslutar. Detta krav försvann i och med
nya kommunallagen (2017:725). Annonsering och kungörelse sker istället
på Region Kronobergs digitala anslagstavla.
Regionfullmäktige beslutade § 123/19 om åtgärder för en långsiktig
hållbar utveckling – extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020. I
åtgärdsplanen för 2020 framgår bland annat att kostnaderna för
förtroendemannaorganisationen ska minska med 0,7 miljoner kronor.
Som en följd av detta föreslås att regionfullmäktige beslutar att
regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska annonseras i
ortstidningar. Besparingen omfattar cirka 100 000 kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Annonsering av regionfullmäktige 2020

32 Modell för uppräkning av administrativa
taxor (19RGK55)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
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Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 91/19 att uppdra åt regionstyrelsen att
bereda modell för årlig uppräkning av taxor och avgifter.
Under ärendets beredning har det framkommit att det inte går att ta fram
en enhetlig modell för uppräkning av taxor. Detta beror på att vissa taxor
är lagreglerade samt att vissa taxor inte kan räknas upp årligen då detta
skulle leda till orimligt höga taxor. Nedan lämnas en redogörelse över de
olika administrativa taxorna samt eventuell uppräkning.
Förslag till modell
Avseende avgiften för kopior av allmän handling föreslås en översyn en
gång per mandatperiod samt eventuell uppräkning för att täcka faktiska
kostnader.
Avseende faktureringsavgift föreslås en årlig översyn samt eventuell
uppräkning för att täcka faktiska kostnader.
Avseende påminnelseavgift, inkassoavgift, och dröjsmålsränta tillämpar
Region Kronoberg högsta lagstadgade avgifter.
Vid avbetalningsplaner tillämpar Region Kronoberg den modell som
upphandlat inkassobolag tillämpar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Modell för uppräkning av administrativa taxor
 Modell för uppräkning av Administrativa taxor inom Region
Kronoberg
 §91 RF Administrativa taxor och avgifter 2020

33 Redovisning av obesvarade motioner
och medborgarförslag 2019 (19RGK69)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde
redovisa de motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2019 har hittills 19 motioner inkommit, varav tio inte
slutbehandlats. Därutöver finns en inte slutbehandlad motion från 2016.
De motioner som inte slutbehandlats är:
- Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet (16RK1968).
Regionfullmäktige beslutade § 331/17 att remittera motionen till
folkhälsoberedningen för utvärdering av tidigare och andra regioners
ersättningsmodeller samt att den behandlas under hösten 2017.
Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris
(19RGK1775). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region
Kronoberg! (19RGK1728). Motionen behandlas av regionfullmäktige i
februari 2020.
- Motion - Matkulturpris (19RGK1700). Motionen behandlas av
regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Glöm inte lasarettens historia (19RGK1658). Motionen
behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län
(19RGK1643). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
(19RGK1624). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november
2019.
- Motion - Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (19RGK1460).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Fler sommarjobb i Region Kronoberg (19RGK1239).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg
ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
(19RGK1109). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november
2019.
- Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för
barn och unga under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på
regionfullmäktige i april 2020.
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Följande medborgarförslag har ännu inte slutbehandlats:
- Uppstart av anpassad kurs/utbildning i skapande på Grimslövs
Folkhögskola (18RGK1566). Regionfullmäktige har beslutat att
överlämna medborgarförslaget till Grimslövs Folkhögskolas styrelse för
besvarande.
Under 2019 har hittills nio medborgarförslag inkommit, varav alla har
slutbehandlats.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag

34 Lån till RyssbyGymnasiet AB
(19RGK452)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 260 000 kr
för investeringar i värmepumpsanläggningar.
2. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 060 000 kr
för att lösa ut befintligt lån hos Swedbank.
3. Det nya lånet hos Region Kronoberg om sammanlagt 4 320 000 kr ska
amorteras på 10 år och med samma villkor gällande räntan som övriga
lån.
4. Medel anslås ur Region Kronobergs koncernkonto.
Sammanfattning

RyssbyGymnasiet AB vill göra en investering i tre stycken
värmepumpsanläggningar. Idag sker uppvärmningen med hjälp av
pelletseldning. Kostnaden för uppvärmningen är idag ca 600 000 kronor
per år. Genom att göra en investering på totalt 2 260 000 kronor
beräknas den årliga kostnaden minska med 200 000 kr per år. Utöver det
medför investeringen en tidsbesparing för personalen då dessa slipper
sköta pelletseldningen samt även mindre sotningskostnader.

Kallelse

RyssbyGymnasiet AB har ett investeringslån på 2 060 000 kr hos
Swedbank som upptogs år 2015. Detta vill bolaget lösa. Räntan på lånet
är 3,15 procent. Förslaget inkluderar att detta lån löses och övergår till
Region Kronoberg.
Det nya lånet om 4 320 000 kronor ska amorteras på 10 år och med
samma villkor gällande räntan som övriga lån.
RyssbyGymnasiet AB har sedan tidigare tre lån till Region Kronoberg på
totalt 23,4 miljoner kronor. Alla tre lån förfaller till betalning den 31
december 2021 och löper med ränta motsvarande Riksbankens
genomsnittliga referensränta plus en procent. På dessa lån amorterar de
totalt 1 miljon per år.
En utredning pågår om eventuellt ytterligare investeringsbehov inom
RyssbyGymnasiet AB. Investeringsbehovet är kopplat till fastigheterna.
Det kan därför komma ytterligare behov av lån. Efter
investeringsbehovet är utrett krävs en förnyad dialog kring bolagets
finansiering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Lån till RyssbyGymnasiet AB
 Skuldförbindelse

35 Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen samt
besparingsåtgärder avseende bidrag till
föreningar och organisationer
(19RGK1444)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av
regelverk och reglemente som styr bidragssystemen för patient- och
handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och politiska
organisationer som redogör för möjliga besparingar om 250 000 år 2020.
Uppdraget ska återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att se över
överenskommelsen med Idé- och kunskapscentrum samt bidraget för
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syntolkning till Synskadades Riksförbund Kronoberg. Uppdraget
återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att genomföra
besparingsåtgärder inom den politiska organisationen om 637 000 kr
2020 enligt redovisat förslag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har § 123/19 beslutat att godkänna plan för extra
åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020, samt uppdragit åt regionstyrelsen,
hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala
utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra åtgärder
2019, samt åtgärdsplan 2020.
Förslag till besparingsåtgärder i enlighet med regionfullmäktiges beslut
har beretts av kansliavdelningen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sparåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen samt bidrag till föreningar och
organisationer
 Förslag till sparåtgärder avseende årliga bidrag till föreningar och
organisationer
 Förslag till sparåtgärder avseende den politiska organisationen 2020
och 2021

36 Partistöd 2020 (19RGK208)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av
regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i
regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som
fastställdes av regionfullmäktige § 78/18. Partistödet består dels av ett
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grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett
mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt av regeringen till 47 300 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet
har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 §
första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

94 600

1 797 400

1 892 000

Moderaterna

14

94 600

1 324 400

1 419 000

Centerpartiet

7

94 600

662 200

756 800

Sverigedemokraterna 8

94 600

756 800

851 400

Vänsterpartiet

5

94 600

473 000

567 700

Kristdemokraterna

5

94 600

473 000

567 700

Liberalerna

3

94 600

283 800

378 400

Totalt

61

662 200

5 770 600

6 433 000

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2020

37 Halvårsrapport patientnämnden 2019
(19RGK1698)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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Sammanfattning

I patientnämndens halvårsrapport redogörs för bland annat
patientnämndens uppdrag och roll. Vidare redovisas för antalet inkomna
ärenden och klagomål till patientnämnden, svarstider samt av nämnden
framtagna rapporter.
Patientnämnden beslutade § 30/19 att fastställa patientnämndens
halvårsrapport 2019 samt överlämna den till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Halvårsrapport patientnämnden 2019
 Halvårsrapport patientnämnden 2019
 § 30 Patientnämnden Halvårsrapport patientnämnden 2019

38 Upphävande av beslut om
avsiktsförklaring avseende mark i
Räppe (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade § 73/19 ett inriktningsbeslut avseende sjukhus
i Växjö. Punkt åtta i fullmäktiges beslut var att ”Region Kronoberg
skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående
att säkra tillgång till mark i Räppe”.
Region Kronoberg och Växjö kommun har fört diskussioner avseende
mark i Räppe och parterna är överens om att teckna avtal direkt, utan att
dessförinnan teckna någon avsiktsförklaring.
Med anledning av ovanstående behöver regionfullmäktiges beslut §
73/19, punkt åtta upphävas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphävande av beslut
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39 Taxor och avgifter 2020 - hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja egenavgift för hörapparater till 1050 kronor.
3. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300
kronor
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari år 2020


Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift

Uteblivet från

Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor

Avgifter i slutenvården (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari år 2020


Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 4):
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Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300
kronor per övernattning

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 5):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Att höja egenavgiften för hörapparater till 1050 kronor

Beslutsunderlag








Förslag till beslut -Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 1 - Utredning Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 2 - Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärderundersökningar
Bilaga 4 - Avgifter slutenvård
Bilaga 5 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel

40 Samordningsförbundet Värend – Ny
medlem och reviderad förbundsordning
(19RGK134)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förbundsordning för Samordningsförbundet Värend.
Förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2020.
2. Därmed godkänna Uppvidinge kommuns ansökan om medlemskap.
Medlemskapet gäller från och med den 1 januari 2020.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner
ny förbundsordning.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend svarar för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och
Växjö. Uppvidinge kommun har nu ansökt om medlemskap till
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samordningsförbundet. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Värend beslutade den 11 oktober 2019 att rekommendera
samordningsförbundets medlemmar att godkänna förslag till ny
förbundsordning. I förslag till ny förbundsordning ingår Uppvidinge
kommun som medlem. Ny förbundsordning föreslås gälla från och med
den 1 januari 2020. Förutom revidering av förbundets medlemmar är
förslag till ny förbundsordning oförändrad jämfört med nuvarande
förbundsordning.
Förbundets medlemmar täcker kostnader för förbundets verksamhet och
fördelas genom att Försäkringskassan bidrar med hälften, Region
Kronoberg med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel.
Andelen som Region Kronoberg finansierar är oförändrad i förslag till ny
förbundsordning. Den totala kostnaden för regionen kan däremot
variera beroende på förbundets tilldelade budget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ny medlem och reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
 Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap
från Uppvidinge kommun
 Styrelsemötesprotokoll 2019-10-11 Samordningsförbundet Värend

