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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 4
december.

3

Ny stadsbussdepå i Växjö (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Inriktningen ska vara att en ny bussdepå byggs på Norrängen,
Norremark.
2. Uppdra åt regiondirektören att återkomma med ekonomiska underlag,
tidplan samt förslag på organisation.
3. Uppdra åt regiondirektören att undersöka möjligheten till förvärv av
omkringliggande tomter.
4. Uppdra åt regiondirektören att inleda arbetet med att hitta nya lokaler
för hjälpmedelscentralen.
Sammanfattning

En upphandling av all linjelagd busstrafik i Kronoberg pågår just nu.
Trafikstart för den nya trafiken är i juni 2023.
Den 4 juni fattade regionstyrelsen inriktningsbeslut som innebär att
stadsbusstrafiken i Växjö från juni 2023 ska drivas av el samt att
regionbussarna som är stationerade i Växjö ska drivas av biogas. Som en
följd av beslutet har frågan om bussdepåer utretts under hösten 2019.
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Utredningen visar att alla bussar som finns i Växjö i Länstrafikens regi
inte får plats på depån på Hammerdalsvägen. Det är därför lämpligt att
samla regionbusstrafiken som är stationerad i Växjö till depån på
Hammerdalsvägen, där tankinfrastruktur för gas finns utbyggd.
Utifrån studerade tomtlägen föreslås att en ny depå för stadsbussar
uppförs på fastigheten Norrängen på Norremark, Växjö. Marken ägs
idag till stora delar av Region Kronoberg, vilket är en förutsättning för
att projektet ska kunna hålla tidplanen. Region Kronoberg äger dock inte
tillräckligt mycket mark i området för att kunna hysa en stadsbussdepå,
varför ytterligare mark är nödvändig.
Depån ska stå färdig under våren 2023 för att kunna tas i drift i samband
med start av det nya trafikantalen i juni 2023.
Det är också en förutsättning att nya lokaler skyndsamt kan hittas för
hjälpmedelscentralen, så att rivning av nuvarande byggnader på
Norrängen kan inledas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ny stadsbussdepå i Växjö

4

Delrapport bättre upphandling av inhyrd
personal (16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mot bakgrund av ökat beroende av inhyrd personal i hälso- och
sjukvården har landstingen och regionerna med stöd från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) startat ett gemensamt projekt för
oberoende av inhyrd personal i vården. Som en del i det arbetet har ett
projekt startats för att få bättre upphandlingar som leder till ett minskat
beroende av inhyrd persona. Projektets mål är att:
- Rekommendera ett förslag på hur bättre upphandlingar bör
genomföras.
- Ta fram en plan över hur det bör genomföras med tidplan.
- Ange kritiskt viktiga faktorer för genomförandet.
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- Beskriva för- och nackdelar och förväntad effekt av de fyra modellerna
för samordnade upphandlingar.
Projektgruppen har nu lämnat en delrapport.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delrapport bättre upphandling av inhyrd personal
 Delrapport bättre upphandling av inhyrd personal

5

Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder regionstyrelsens arbetsutskotts
ledamöter att delta på Öppet hus - Ljungby lasarett 150 år. Inget
sammanträdesarvode utgår.
Beslutsunderlag

 Öppet hus 20191206 Ljungby lasarett 150 år

6

Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammaträde den 10 december.

7

Månadsrapport november 2019 för
Region Kronoberg (19RGK64)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 10 december.
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8

Information om beviljade FoU-medel
samt information om forskningsbokslut
2019 (19RGK561)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 10 december.

9

Investeringsplan 2020 (19RGK202)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner investeringsplan för år 2020 som omfattar
investeringar om totalt 613 miljoner kronor.
Sammanfattning

Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt
investeringsram för 2020. Planen omfattar investeringar om totalt 613
mnkr. Flera större ny- och ombyggnadsinvesteringar kommer
färdigställas under året, exempelvis ny vårdbyggnad för vuxenpsykiatri,
hjärtmottagning CLV och renovering av vårdavdelning Ljungby lasarett.
I planen ingår flera ombyggnationer för att förbättra patient och
personalmiljöer, samtliga inryms i den ekonomiska ramen. Som tidigare
år är behovet av MT-investeringar stort och under år 2020 kommer
återanskaffningar prioriteras före nyinvesteringar. Ett antal omfattande
IT-investeringar planeras under 2020. De intäktsfinansierade
verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov avseende
inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.
I planen ingår också bredbandssatsningen. De
fastighetsutredningskostnader som uppkommer för året gällande Nytt
akutsjukhus i Växjö ingår i planen med 20 mnkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Iinvesteringsplan år 2020
 Investeringsplan 2020
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10 Handlingsplan för Region Kronobergs
internationella arbete 2020 (16RK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Handlingsplan för Region Kronobergs
internationella arbete 2020.
Sammanfattning

2017 togs Region Kronobergs internationella strategi som anger syfte,
principer och metoder för att Region Kronobergs internationella arbete
ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med internationellt
arbete är att bidra till Region Kronobergs vision ”Ett gott liv i ett
livskraftigt län” samt till utveckling av länet i enlighet med målen i Gröna
Kronoberg 2025.
Handlingsplanen kompletterar strategin genom att ange insatser som
planeras 2020, deras effekt och tematisk koppling till verksamheten.
Insatserna i denna handlingsplan följer tre specifika prioriteringar som
Region Kronobergs internationella strategi fastställer för att det
internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling:
internationell benchmarking och lärande, påverkansarbete samt extern
finansiering.
Grundprincipen är att det internationella arbetet ska ske decentraliserat
och integrerat i ordinarie budget och verksamhetsplan. Därför omfattar
handlingsplanen inte alla aktiviteter som planeras 2020 utifrån
internationellt perspektiv utan fokuserar på insatser som ska prioriteras
inom de ständiga samarbeten där Region Kronoberg deltar i.
Medlemsavgifter för Region Kronoberg är 550 000 kr i SmålandBlekinge-Halland South Sweden, 55 000 i Euroregion Baltic och 25 000 i
Energy Cities. Dessa årliga avgifter budgeteras inom ramen för Region
Kronobergs årliga budgetprocess.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan för internationellt arbete 2020
 Handlingsplan för internationellt arbete 2020
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11 Nytt akutsjukhus i Växjö entreprenadupplägg (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar följande entreprenadupplägg för nya
akutsjukhuset i Växjö:
- Entreprenadformen ska vara totalentreprenad där samverkan mellan
parterna ska ske enligt partnering.
- Upphandlingsformen ska vara generalentreprenad.
- Ersättningsformen ska vara löpande räkning mot en riktkostnad.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott fick vid sammanträde den 12 november
en information angående entreprenadupplägg inför byggnation av nytt
akutsjukhus i Växjö. Därefter har förslag till beslut beretts avseende
entreprenadupplägg.
Förutsättningar för entreprenadupplägg


Som entreprenadform föreslås totalentreprenad där samverkan
mellan parterna ska ske enligt partnering då tidplanen för
projektet förutsätter det snabbaste entreprenadupplägget. Andra
upplägg får direkt konsekvenser med färdigställandetiden.



Generalentreprenad föreslås som upphandlingsform, vilket
innebär förekomsten av enbart en avtalspart, vilket eliminerar
risker med oklara gränsdragningar mellan olika discipliner.
Region Kronoberg har då endast en part att förhålla sig till i
samband med framtida garantiarbeten.



En entreprenad för hela huvudbyggnaden (utan att denna delas
in i entreprenaddelar) ökar möjligheterna att få del av positiva
återupprepningseffekter i produktionsprocessen avseende tid och
kostnad.
- Den stora entreprenadssumman innebär ett stort risktagande
för de entreprenörer som vill lämna anbud i det fall fasta priser
ska lämnas. Risken är stor att få entreprenörer kan lämna pris
alternativt att anbudspriset blir för högt för att kompensera
osäkerhet i projektet.
- Partnering innebär att entreprenörens kompetens används tidigt
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i projektet, vilket innebär att färdigställandetiden kortas jämfört
med andra samarbetsformer.


I partnering har båda parter ett inflytande över vilka
underentreprenörer och leverantörer som totalentreprenaden
anlitar. Detta är t.ex. gynnsamt för den lokala arbetsmarknaden
om en part har ett större uttalat intresse för mer lokalt nyttjande
av arbetskraft.



Fullständig ekonomisk öppenhet ökar möjligheten att uppnå de
ekonomiska uppsatta målen



Fullständig transparens i avtalsförhållandet går hand i hand med
regionfullmäktiges beslut om att ”Transparens ska råda genom
hela processen”.



Det finns signaler från marknaden att ett traditionellt upplägg
utan partnering, där fasta priser ska lämnas, innebär ett för högt
risktagande i ett sådant här stort projekt. Risken är att ett fast pris
som då lämnas blir för högt, eller att en seriös marknad avstår att
lämna anbud.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Nytt akutsjukhus i Växjö, entreprenadupplägg
 Entreprenadupplägg - Nytt akutsjukhus Växjö 2 -

12 Remissyttrande – Digifysiskt vårdval –
Tillgänglig primärvård baserad på behov
och kontinuitet (19RGK1806)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens arbetsutskott att avge
yttrande över remissen Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård
baserad på behov och kontinuitet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
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Remissen avser slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer
jämlik vård. Det övergripande syftet med denna utredning är att, givet
befintlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården, säkerställa
möjligheterna för jämlik och behovsanpassad vård. Utredningens
bakomliggande analys visar på brister i det vårdvalssystem som har
funnits sedan 2010. Reformen infördes i en primärvård med
underkapacitet. Styrningen med både efterfrågebaserad och
behovsbaserad vård har skapat flera problem bland annat gällande
kontinuitet. Den nationella styrningen har varit svag vilket har bidragit
till instabilitet och jämlikhetsproblematik i det sammantagna
primärvårdssystemet. Tillsammans med bristande styrning har det
nuvarande ersättningssystemet lett till att digital vård som sker som
utomlänsvård har främjats medan digital vård som utvecklats inom en
region har missgynnats.
Utredningen sammanfattar sina förslag som en integrerad digifysisk
vårdvalsreform. Merparten av förslagen handlar dock inte om digitala
lösningar eller verktyg. Det handlar mer om att tydliggöra styrning och
ledning gällande valfrihet för patienten, krav på utförare och möjlighet
till planeringsbara verksamheter som kan erbjuda god och nära vård.
Utredningen föreslår författningsförändringar som innebär att begreppet
listning införs i lagstiftningen och kopplas samman med möjlighet till
fast läkare, vårdgaranti, avgifter och möjlighet till omlistning. Det
föreslås också att samtliga utförare av primärvård ska tillhandahålla såväl
digital som fysisk tillgänglighet, så kallad digifysisk vård.
För Region Kronobergs del bör förslagen i detta slutbetänkande ses som
mycket betydelsefulla förutsättningar för omställningen till God och
Nära vård, med utgångspunkt i regionens utvecklingsstrategi Närmare
Kronobergaren.
Med anledning av att remissen ska vara inlämnad innan regionstyrelsens
sammanträde den 21 januari 2020 och Region Kronoberg gärna vill
invänta SKLs synpunkter på remissen föreslås att regionstyrelsen
uppdrar åt regionstyrelsens arbetsutskott att avge yttrande över remissen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård
baserad på behov och kontinuitet uppdrag
 Remiss: Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov
och kontinuitet (SOU 2019:42)
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13 Beslut om allmän trafikplikt på sträckan
Älmhult – Skånes länsgräns inom ramen
för ny trafikupphandling Kristianstad
stad och region (19RGK1861)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar om allmän trafikplikt på sträckan Älmhult –
Skånes länsgräns samt överlämnar beslutet till Region Skåne.
Sammanfattning

Under 2019 har Region Skåne genom Skånetrafiken påbörjat en ny
trafik-upphandling av region- och stadsbusstrafiken i området kring
Kristianstad och Östra Göinge. Området trafikeras av sammanlagt 19
region- och stadsbusslinjer, varav en av dessa, linje 562, trafikerar
sträckan Älmhult – Lönsboda – Olofström. Linjen har drygt 60 000
resor per år och möjliggör för såväl arbets- som studie-pendling till bland
annat Älmhult. Sträckan till och från Älmhult trafikeras i nuläget av tio
dubbelturer per vardag respektive två dubbelturer lördag och söndag. I
Kronobergs län finns sammanlagt fem hållplatser.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) att den
regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att
besluta om allmän trafikplikt för aktuell trafik. Varje regional
kollektivtrafikmyndighet fattar beslut om trafikplikt för trafik i sitt eget
län, vilket detta ärende syftar till. Beslut om allmän trafikplikt ska ses som
ett verkställande av de intentioner som kommer till uttryck i
trafikförsörjningsprogrammet. Vid samråd inför upphandling (SIU) har
inget intresse för att bedriva trafiken på kommersiell grund framförts.
Mot ovan beskriven bakgrund och med beaktande av regionens
utveckling såväl i stort som för enskilda invånares vardag,
rekommenderas regionstyrelsen att besluta om allmän trafikplikt.
Därmed kan Region Kronoberg i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet ta sin del av ansvaret för trafiken och dess
fortsatta existens.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt på sträckan Älmhult Skånes länsgräns inom ramen för ny trafikupphandling Kristianstad
stad och region
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 Tjänsteskrivelse - Beslut om allmän trafikplikt på sträckan Älmhult Skånes länsgräns inom ramen för ny trafikupphandling Kristianstad
stad och region

14 Skrivelse - Synpunkter på
Skånetrafikens planer på regionalt
superbusskoncept (19RGK1861)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner skrivelsen och överlämnar den till Region
Skåne.
Sammanfattning

I sitt trafikförsörjningsprogram beskriver Region Skåne hur de vill
utveckla de stråk där det inte finns tågtrafik och vilken potential som
finns i det regionala superbuss-konceptet. Ett av dessa stråk är
Kristianstad – Broby – Glimåkra – Osby, men det finns ingen
fortsättning av det regionala superbusskonceptet mot Älmhult.
Redan i remissvaret till Region Skåne (daterat 2019-02-20) påtalade
Region Kronoberg behovet av snabba och frekventa förbindelser längs
stråket från nordöstra Skåne upp till Älmhult.
Den arbetsmarknad som Älmhult utgör för invånarna i nordöstra Skåne
borde beaktas på ett bättre sätt i den långsiktiga planeringen. Ett sätt att
göra detta är att utveckla den kollektivtrafik som idag trafikerar stråket
Kristianstad – Broby – Glimåkra – Osby genom att förlänga busslinjen
till Älmhult, kanske inledningsvis vid vissa avgångar i högtrafik, och på så
sätt få bort bytet från buss till tåg som krävs idag. Detta i sig uppmuntrar
ett resande med kollektivtrafik och stärker perspektivet kring ”hela
resan”.
Region Kronoberg anser således att Region Skåne/Skånetrafiken i sin
framtida planering bör förlänga linje 545 till Älmhult.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Synpunkter på Skånetrafikens planer på regionalt
superbusskoncept
 Synpunkter på Skånetrafikens planer på regionalt superbusskoncept
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15 Svar på skrivelse – Redovisa
kringkostnaderna för hyrpersonal
(19RGK1622)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående att regionstyrelsen
ska redovisa vilka kringkostnader som finns för hyrpersonal och hur
stora dessa är.
Region Kronoberg har ingen specifik kodning för arbetsuppgifter som
uteslutande är kopplade till hyrpersonal specifikt. Tillsättning och
administrering av hyrpersonal sköts av medarbetare som en del av deras
dagliga arbete.
Region Kronoberg räknar enligt en schablonberäkning enligt
medarbetarnas uppskattning hur stor del av deras arbetstid som är
kopplad till tillsättning och administrering av hyrpersonal. De
arbetsuppgifterna som uppstår i verksamheterna är framförallt kopplat
till förarbete, arbete under pågående inhyrning och efterarbete.
När Region Kronoberg sammanställer resultaten som framkommit i
utredningen finner regionen att den totala uppskattningen av arbetstid
som kopplats till tillsättning och administrering av hyrpersonal motsvarar
3,99 heltidsanställda.
Det ska poängteras att detta är en grov uppskattning av arbetad tid
kopplad till tillsättning och administrering av hyrpersonal gjort från ett
urval av rekommenderade medarbetare på olika positioner inom Region
Kronoberg. Medarbetarnas uppgifter har sedan, i vissa fall, använts som
underlag för en schablonberäkning för att kunna beräkna det totala
antalet arbetstimmar kopplade till tillsättning och administrering av
hyrpersonal inom hela Region Kronoberg. Rum för felmarginal och
möjligt mörkertal kan i och med detta inte uteslutas.
Beslutsunderlag

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

16 Skrivelse om att införa vildsvinskött på
menyn (19RGK866)
Förslag till beslut

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

Ida Eriksson (M) har inkommit med en skrivelse med förslag om att
Region Kronoberg ska utreda möjligheten att införa vildsvinskött på
menyn i de offentliga köken. Bakgrund till skrivelsen är att den växande
vildsvinstammen orsakar problem inom flera olika områden. En gradvis
utökning av serveringsfrekvensen och en popularisering av vildsvinskött
hos allmänheten skulle kunna skapa ytterligare efterfrågan och därmed
öka jakttrycket och minska vildsvinsstammen.
Regionstyrelsen beslutade § 126/19 att uppdra åt regiondirektören att
utreda möjligheten att införa vildsvinskött på menyn i de offentliga
köken.
Sjukhusköken i Växjö och Ljungby tillagar cirka 1700 portioner lunch
per dag. Redan idag serveras en egenframtagen vildsvinskorv vid tio
tillfällen per år. Vildsvinskött skulle även kunna användas till grytor och
färsbiffar men då fordras det att köttet levereras som grytbitar eller färs
och för att uppnå det bästa resultatet vid hantering och tillagning ska
köttet levereras färskt till respektive kök.
Region Kronoberg är huvudägare av RyssbyGymnasiet som bland annat
erbjuder program inom jakt och viltvård. Under denna utbildning ingår
jakt av vildsvin och gymnasiet har även ett slakteri där viltet styckas och
hanteras.
Det finns förutsättningar för RyssbyGymnasiet att leverera vildsvinsfärs
till sjukhusköken i Växjö och Ljungby efter tillgång. För att säkerställa att
vildsvinskött kan serveras enligt matsedel har upphandlingsavdelningen
kontaktat en lokal leverantör av vildsvinsfärs.
Kost och restauranger kommer att använda ca 900 kg vildsvinsfärs i
matproduktionen samt servering av vildsvinskorv vid 5 tillfällen under
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2020. Ökningen av vildsvinskött i Region Kronobergs kök ryms inom
budget 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Skrivelse om att införa vildsvinskött på menyn
 §126 RS Skrivelse om att införa vildsvinskött på menyn
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Inför vildsvinskött på menyn

17 Ersättningsetablering läkare inom xxxxx
specialiteter (19RGK1773)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ingår samverkansavtal med XX avseende läkare inom
xxxxx specialiteter.
Sammanfattning

Pierre Francois, läkare inom psykiatriska specialiteter, inkom den 19
september 2019 med en anmälan om ersättningsetablering enligt LoL,
lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651).
Med anledning av Pierre Francois anmälan, annonserades
ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid
ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) ut
den 18 oktober 2019. Annons avseende den aktuella verksamheten har
publicerats på www.opic.com
Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en
ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt
avtalsmall för samverkansavtal med Region Kronoberg. Ytterligare
information om verksamheten kunde inhämtas hos säljarens juridiska
ombud. Ansökan skulle vara Region Kronoberg tillhanda senast den 29
november 2019.
XX antal ansökan har kommit in och prövats. Ansökan av XX uppfyller
samtliga de i lagen angivna kraven.
Erbjudet pris är xx kronor.
Enligt lag ska Region Kronoberg fatta beslut om att ingå och teckna
samverkansavtal med den sökande som uppfyller samtliga de i
ansökningsinbjudan och lag angivna krav samt har erbjudit högsta pris.
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Innan samverkansavtal kan tecknas ska överlåtande vårdgivare och
köpare ingå ett överlåtelseavtal för verksamheten (ett villkorat
civilrättsligt avtal avseende säljarens verksamhet).
Vidimerad kopia av slutet överlåtelseavtal samt en skriftlig uppsägning av
rätten till ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska
inlämnas till Region Kronoberg innan samverkansavtal kan tecknas med
den nya vårdgivaren.
Samverkansavtal kan tecknas tidigast efter det att 10 dagar har gått från
det att besked lämnats. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och
sökande anses slutet när detta undertecknats av båda parter. I övrigt
gäller villkor och bestämmelser enligt avtalsmall.
Den övertagande läkaren som får ingå samverkansavtal med Region
Kronoberg övertar det ersättningstak som finns kvar för innevarande år,
efter att den överlåtande läkaren inlämnat sin slutliga debitering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om
läkarvårdsersättning

18 Översyn av Region Kronobergs
regelverk som styr bidragssystemen för
till patient- och
handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer, politiska
ungdomsförbund, samt övriga
överenskommelser (19RGK1444)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Notera regiondirektörens redovisning av utredningsuppdraget.
2. Uppdra åt regiondirektören att omförhandla överenskommelsen med
Idé- och kunskapscentrum, i syfte att minska omfattningen av uppdraget
samt det årliga anslaget mot bakgrund av dubbla bidrag till organisationer
för administrativa kostnader.
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3. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till avtal med
Synskadades Riksförbund Kronoberg avseende syntolkning innebärande
att den faktiska kostnaden faktureras löpande istället för ett generellt
bidrag.
4. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på regelverk för bidrag
till patient- och handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och
politiska ungdomsförbund.
5. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på reglemente för ett
pensionärs- och funktionshinderråd med inriktning att det inte ska utgå
arvode från Region Kronoberg till representanter från pensionärs- och
funktionshinderorganisationer.
6. Uppdragen ska återredovisas till regionstyrelsen i mars 2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 247/19 enligt nedan:
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av
regelverk och reglemente som styr bidragssystemen för patient- och
handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och politiska
organisationer. Uppdraget ska återredovisas i regionstyrelsen i december
2019.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att se över
överenskommelsen med Idé- och kunskapscentrum samt bidraget för
syntolkning till Synskadades Riksförbund Kronoberg. Uppdraget
återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
Kansliavdelningen har genomfört en översyn av bidragssystem och
regelverk. Föreslås att regionstyrelsen beslutar att
1. Uppdra åt regiondirektören att omförhandla överenskommelsen med
Idé- och kunskapscentrum, i syfte att minska omfattningen av uppdraget
samt det årliga anslaget mot bakgrund av dubbla bidrag till organisationer
för administrativa kostnader.
2. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till avtal med
Synskadades Riksförbund Kronoberg avseende syntolkning innebärande
att den faktiska kostnaden faktureras löpande istället för ett generellt
bidrag.
3. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på regelverk för bidrag
till patient- och handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och
politiska ungdomsförbund.
4. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på reglemente för ett
pensionärs- och funktionshinderråd med inriktning att det inte ska utgå
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arvode från Region Kronoberg till representanter från pensionärs- och
funktionshinderorganisationer.
5. Uppdragen ska återredovisas till regionstyrelsen i mars 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Översyn av Region Kronobergs regelverk
bidragssystem för patient- och handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska ungdomsförbund, samt övriga
överenskommelse
 Tjänsteskrivelse - Översyn av överenskommelse med Idé- och
kunskapscentrum samt bidrag för syntolkning för Synskadades
Riksförbund Kronoberg
 Tjänsteskrivelse - Översyn av bidragsriktlinjer
 §247 RS Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen samt besparingsåtgärder avseende
bidrag till föreningar och organisationer

19 Handlingsplan för Regionsamverkan
Sydsverige 2020-2021 (18RGK1906)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget
2020 med utblickar för 2021 och 2022.
2. Anslå 300 000 kr 2020, 2021 och 2022 för ändamålet ur det
regiongemensamma anslaget.
Sammanfattning

Region Kronoberg ingår tillsammans med Region Skåne, Region
Blekinge, Region Halland, Region Kalmar län och Region Jönköping i
Regionsamverkan Syd. Samarbetet regleras genom ett samarbetsavtal.
Inom ramen för avtalet sker samverkan inom infrastruktur,
kollektivtrafik, regional utveckling, digitalisering, kultur, arbetsmarknad
och kompetensförsörjning m.m.
Ledningsgruppen för Regionsamverkan Sydsverige har berett förslag till
Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget 2020 med
utblickar för 2021 och 2022. För 2020 och framåt ligger fokus på
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förutom kommunikation och påverkansarbete, konkret genomförande av
arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning, synkronisering av
biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken, att verka för att
Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
samt samordning och genomförande av insatser när det gäller
bredbandsutbyggnad och digitalisering.
Handlingsplanen föreslås godkännas av samtliga samarbetsparter inom
ramen för avtalet. Finansiering föreslås anslås det regiongemensamma
anslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige
2020 - 2021
 Handlingsplan 2020 inklusive bilagor

20 Regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen 2020
(19RGK2016)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner överenskommelsen om regionala priser och
avgifter i Södra sjukvårdsregionen 2020.
Sammanfattning

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionens avtalsgrupp har kommit fram
till en överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2020.
Grunder i överenskommelsen är att en abonnemangsmodell tillämpas
enligt beslut av Södra sjukvårdsregionsnämnden, 2015-10-30, § 43.
Huvudprincipen är att priserna ska bygga på självkostnader med
uppräkning enligt LPIK-index (prisindex med kvalitetsjusterade löner för
landsting).
Den totala abonnemangskostnaden för Region Kronoberg 2019 är
146 999 000 kr. Överenskommelsen innebär för Region Kronoberg en
ökad kostnad med 6 103 000 kr i nettoeffekt för abonnemangsavgiften,
vilket framförallt beror på minskade abonnemangsintäkter för
Rättspsykiatriska Regionkliniken då framförallt Region Skåne minskat sin
volym köpt vård. Det har öppnat upp för andra köpare, både inom
Södra sjukvårdsregionen och hos övriga huvudmän i landet. Hur
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effekten för år 2020 blir beror på till största del hur volymerna för köpt
och såld vård utvecklas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2020
 Förhandlingsprotokoll regionala priser och ersättningar 2020
 Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2020

21 Slutrapport Sydosttrafikering
(19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar slutrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Region Blekinge, Region Kalmar län och Region Kronoberg har sedan
en tid tillbaka diskuterat den framtida utvecklingen av tågtrafiken mellan
Kalmar, Karlskrona och Växjö.
Vid ett gemensamt möte 2018 fick berörda regionala
kollektivtrafikmyndigheter (RKM) i uppgift att utreda olika lösningar för
ett mer integrerat och attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Uppdraget
blev att till september 2018 ta fram ett övergripande förslag till
trafikering baserat på genomförda utredningar och befintlig kunskap.
Slutrapporten Sydosttåget - Förslag till ett integrerat och attraktivt
tågsystem för sydöstra Sverige, har tagits fram och kommer att fungera
som underlag för vidare diskussioner regionerna emellan, samt som ett
av underlagen till beredningen av Trafikförsörjningsprogram för
Kronobergs län 2021 – 2030.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Rapport Sydosttrafikering
 Slutrapport Sydosttrafikering
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22 Rivning av hus 2 och 4 på
Sigfridsområdet (19RGK201)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att hus 2 och 4 på Sigfridsområdet ska rivas.
Kostnaderna ligger inom regionstyrelsens ram.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott gav § 214/19 fastighetschefen i uppdrag
att bereda förslag till en långsiktig lösning för barnhabiliteringens
verksamhet med inriktning mot nybyggnation av lokaler.
I samband med färdigställande av ny vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
kommer större delen av hus 1, 2 och 4 på Sigfridsområdet att tomställas.
Hus 1 kommer bland annat att användas som provisorisk vårdavdelning
under 2020 och 2021.
För att möjliggöra en nybyggnation av barnhabilitering på
Sigfridsområdet föreslås en rivning av hus 2 och 4. Detta ligger i linje
med fastighetsutvecklingsplanen för Sigfridsområdet. En konsekvens av
rivningen är att det krävs provisoriska lokaler för Restaurang Helgonet.
Vidare försvinner konferensrummen i hus 2.
Alternativet med en fortsatt användning av hus 2 och 4 kräver mycket
omfattande renoveringsåtgärder och bedöms heller inte vara förenligt
med barnhabiliteringens lokalbehov.
Hus 2 är från 1974 och ytan är 4 333 kvm bruttoarea (BTA). Det
bokförda värdet för hus 2 är 483 tkr (oktober 2019).
Hus 4 är från 1974 och ytan är 3 338 kvm bruttoarea (BTA). Det
bokförda värdet för hus 4 är 590 tkr (oktober 2019).
Vid eventuellt beslut om rivning kommer en miljöinventering att
genomföras. Resultatet från miljöinventeringen kommer att bidra till en
exaktare kostnadskalkyl.
Den totala rivningskostnaden för hus 2 och 4 på Sigfridsområdet
bedöms till 20 mnkr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Rivning av hus 2 och 4 på Sigfridsområdet
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23 Svar på motion – Minska matsvinnet –
sälj den mat som blir över i Region
Kronoberg (19RGK1728)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att Region Kronoberg redan
idag arbetar för att minska matsvinnet.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
hittar ett sätt att sälja den mat som blir över efter tillagning i regionens
kök.
Svar på motion
Kost och restauranger arbetar ständigt med att minska matsvinnet. I
restaurangerna Ljungrätten på Ljungby lasarett och Strandbjörket på
Centrallasarettet i Växjö kyls överbliven mat ner enligt
rekommendationer från Livsmedelsverket. Maten serveras sedan i
restaurangerna nästkommande dag eller fryses ner och serveras vid ett
annat tillfälle.
Restaurangen på Nygatan i Växjö samt restaurangen Helgonet på
Sigfridsområdet har inte samma möjlighet att kyla eller frysa ner
överbliven mat. Därför säljs här överbliven mat till reducerat pris efter
stängningsdags.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion Minska matsvinnet - sälj den mat
som blir över i Region Kronoberg
 Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region
Kronoberg!

