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Regionfullmäktige

Datum: 2020-10-28 och 2020-10-29
Tid: 2020-10-28 kl. 09:00-17:00 och 2020-10-29 kl. 09.00 – 17.00

Plats: Kristina Nilsson-salen, Växjö konserthus och deltagande på distans
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Ledamöter

Britt-Louise Berndtsson (C) (ordförande)
Pernilla Sjöberg (M) (vice ordförande)
RosMarie Jönsson Neckö (S) (2:e vice ordförande)
Mikael Johansson (M) deltagande på distans
Thomas Ragnarsson (M)
Roland Gustbée (M)
Pernilla Tornéus (M) §§114-147
Ida Eriksson (M) §§113-120 deltagande på distans
Marcus Walldén (M) §§113-120 deltagande på distans
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M) deltagande på distans
Oliver Rosengren (M) §§113-133 deltagande på distans
Ove Löfqvist (M) deltagande på distans
Catharina Winberg (M)
Ingemar Swalander (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C) deltagande på distans dag 2
Patrik Davidsson (C) deltagande på distans dag 2
Golnoush Lundén Keshavarzi (C)
Thomas Haraldsson (C)
Andreas Håkansson (C) §§113-131
Eva Johnsson (KD)
Bengt Germundsson (KD) §§113-131
Anna Zelvin (KD)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Patrik Åkesson (KD)
Yngve Filipsson (L) deltagande på distans
Maria Grans (L)
Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)
Peter Freij (S) deltagande på distans
Magnus Carlberg (S) deltagande på distans dag 1
Helen Bengtsson (S) deltagande på distans
Joakim Pohlman (S) deltagande på distans dag 1
Ragnar Lindberg (S) deltagande på distans
Martina Gustafsson (S) §§113-120 deltagande på distans
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Stefan Jönsson (S) §§121 - 147 deltagande på distans
Sara Rosén Andersson (S) deltagande på distans §113-119 § 121-147
Michael Sjöö (S)
Carl-Olof Bengtsson (S) deltagande på distans
Frida Christensen (S) §§113-120 deltagande på distans
Lars-Olof Petersson (S)
Christina Bertilfelt (S)
Eva-Britt Svensson (V) deltagande på distans
Kerstin Wiréhn (V)
Matthias Sjöberg (V) §§121-147
Jerker Nilsson (V) deltagande på distans
Christer Persson (V) §§113-120 deltagande på distans
Melena Jönsson (SD)
Jeanette Schölin (SD) §§113-120
Iréne Augustsson (SD)
Simon Bring (SD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Heino Johannesson (SD) §§113-136
Robert Fredriksson (SD)
Ted Strand (SD) deltagande på distans
Olja Pekusic (S)
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Ersättare

Matija Rafaj (S) ersätter Karl Paine (S)
Emelie Öberg (S) §§113-120 ersätter Stefan Jönsson (S), §§121-147 ersätter Frida
Christensen (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S) §§113-120 ersätter Martina Gustafsson (S) och
§§121-147 ersätter Tony Lundstedt (S) deltagande på distans
Conny Simonsson (S) ersätter Sara Rosén Andersson § 120 deltagande på distans
Marianne Nordin (S) §§113-120 ersätter Tony Lundstedt (S)
Eva Ballovare (S) §§131-147 ersätter Martina Gustafsson (S)
Tilda Ragnarsson (M) §§121-147 ersätter Soili Lång Söderberg (M) deltagande på
distans
Iréne Bladh (M) §§113-120 ersätter Soili Lång Söderberg (M), §§121-147 ersätter
Ida Eriksson (M)
René Jaramillo (M) §113 ersätter Pernilla Tornéus (M), §§121-147 ersätter Marcus
Walldén (M)
Lena Wibroe (M) §§134-147 ersätter Oliver Rosengren (M)
Robin Berg (SD) §§121-147 ersätter Jeanette Schölin (SD)
Stefan Willforss (C) §§132-147 ersätter Andreas Håkansson (C)
Ricardo Chavez (KD) §§132-147 ersätter Bengt Germundsson (KD)
Eva R Ericsson (L) §§113-147 ersätter Gunnar Nordmark (L) deltagande på
distans
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Carin Högstedt (V) ersätter Mattias Sjöberg (V) § 113-120 och Christer Persson
(V) § 121 – 147 deltagande på distans
Övriga närvarande

Charlotta Svanberg, ordförande i revisionen § 113-120
Peter Löfström, vice ordförande revisionen § 113-120
Utses att justera

Ros-Marie Jönsson Neckö (S) och Pernilla Sjöberg (M)
Justeringens plats och tid

Digital justering, 2020-11-04
Protokollet omfattar

§§113-147

Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….
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Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….

Justerare

………………….…… …………………….………….
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum

2020-10-28 och 2020-10-29
Datum för anslags uppsättande

2020-11-05

Datum för anslags nedtagande

2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Regionarkivet

…………………………………… ………...………………………....
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Ulrika J Gustafsson § 113-120
Daniel Nilsson § 121 – 131
Patric Littorin § 132 - 147
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§ 139
§ 140
§ 141
§
§
§
§

142
143
144
145

§ 146
§ 147

Godkännande av föredragningslista
Val av justerare och justeringsdatum
Allmänhetens frågestund
Ledamöternas frågestund
Inkomna interpellationer
Växjö Småland Airport AB 2020 - lägesrapport
Delårsrapport augusti 2020, Region Kronoberg
Revisorernas budget 2021
Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023
Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021
Länstrafiktaxa 2021
Administrativa taxor och avgifter 2021
Byggnation av nytt sjukhus i Växjö
Regelbok vårdval hud 2021
Regelbok vårdval BUP 2021
Regelbok vårdval primärvård med ekonomisk reglering avseende vårdval
primärvård 2021 Region Kronoberg
Avsiktsförklaring om depå, samt överenskommelse om fastighetsförvärv och
arrende
Byggnation av ny elbussdepå i Växjö
Revidering av arbetsordningar och reglementen med anledning av
personuppgiftsansvar
Redovisning av partistöd 2019
Motion - Stoppa gräddfilerna i vården
Motion om att arbeta för att sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska få status
som universitetssjukhus
Motion - Glöm inte lasarettens historia
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - Vad händer i arbetet med Nära vård?
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - Vårdcentralernas tillgänglighet
Interpellation till Personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) Fördelning av nyanställningar av olika yrkesgrupper inom Region Kronoberg
Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i Kronoberg?
Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö för perioden till och med
2023-12-31
Val av förtroendevald revisor Region Kronoberg
Val av revisor Ryssbygymnasiet AB
Val av ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden
Val av ledamot i Kulturnämnden, ersättare i regionstyrelsen, samt nominering
av ledamot i Kulturparken Småland AB och stiftelsen Smålands muséum
Anmälningar för kännedom
Entledigande av uppdrag i regionfullmäktige
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§ 113

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde med
följande tillägg:
1. Ärende 35 Entledigande av ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
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§ 114

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S)
att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast
den 4 november 2020.

Förslag till beslut
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Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och Ros-Marie Jönsson Neckö (S)
att jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast
den 4 november 2020.
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§ 115

Allmänhetens frågestund
Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att
ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar
maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och
kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en
följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning
förekomma.
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Ingen fråga ställdes vid dagens sammanträde.
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§ 116

Ledamöternas frågestund
Beslut

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att
ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs
kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en
styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska
vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har
möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på
högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående väntetider för mammografiscreening och
cellprovtagning.
Henrietta Serrate (S) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) angående information om vaccination influensa för dem
över 65 år.
Robert Fredriksson (SD) ställer fråga till fullmäktiges ordförande BrittLouise Berndtsson (C) angående allmänhetens frågestund under coronapandemin.
Jeanette Schölin (SD) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) angående kallelser till vården och varför
de kommer på papper och också på ett flertal olika språk.
Matija Rafaj (S) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående rutiner vid användande av skyddsutrustning.

Signature reference: 54d92c1f-7c54-4b14-bc65-afd926ad60db

Lars-Olof Pettersson (S) ställer fråga till ordförande i Växjö Småland Airport AB
Thomas Ragnarsson (M) angående ambulansflygens möjlighet att landa på
flygplatsen.
Carl-Olof Bengtsson (S) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Carina
Bengtsson (C) angående trängsel i kollektivtrafiken och skolskjutsresor.
Förslag till beslut

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att
ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs
kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en
styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska
vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har
möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på
högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
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§ 117

Inkomna interpellationer
Beslut

Regionfullmäktige medger att inkomna interpellationer får ställas.
Sammanfattning
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Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges,
regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i
ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt
innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av
större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden
eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt
som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit
till Region Kronobergs kansli senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på
interpellationen ska vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet.
En interpellation bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har
följande interpellationer inkommit:
•

Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg

•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i
Kronoberg?

•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - Vårdcentralernas tillgänglighet

•

Interpellation till Personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) Fördelning av nyanställningar av olika yrkesgrupper inom Region
Kronoberg

•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - Vad händer i arbetet med nära vård?

Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger att inkomna interpellationer får ställas.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 118

Växjö Småland Airport AB 2020 lägesrapport (20RGK131)
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Tomas Ragnarsson (M), ordförande i Växjö Småland Airport AB och Ulf
Axelsson, VD lämnar en lägesrapport över situationen i bolaget:
•

Nuläge

•

Beredskap för ambulansflyg

•

Antal passagerare under en 12-månadersperiod

•

Vad har hänt mellan mars - november?

•

Statliga stöd

•

Troligt scenario 2020/21

•

Ekonomiskt läge

•

Prognos

Förslag till beslut
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Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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§ 119

Delårsrapport augusti 2020, Region
Kronoberg (20RGK53)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport augusti 2020 för Region Kronoberg.
Regionfullmäktige noterar att regionstyrelsen genom delårsrapport för Region
Kronoberg augusti 2020 meddelar regionfullmäktige att nämnder och styrelser har
under den aktuella perioden svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med
anledning av den rådande pandemin och hemställer att regionfullmäktige beslutar
godkänna avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt
den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i
fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som
regionfullmäktige har beslutat om för 2020. I rapporten redovisas även status på
de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Perioden har präglats i mycket stor omfattning av covid-19 som inneburit att
Region Kronoberg varit i s k stabsläge och förstärkningsläge. För de första åtta
månaderna 2020 redovisar regionen ett balanskravsresultat på 324 mnkr. Det
starka resultatet förklaras främst av de resurstillskott i form av generella
statsbidrag som regeringen aviserat i omgångar under våren nu är beslutade av
riksdagen och därför lyfts in i redovisningen (inklusive beräknad kompensation
för ändrade regler för avsättning till periodiseringsfond). Tillkommande
statsbidrag med anledning av Covid-19 för sjuklön, provtagning och smittspårning
bidrar också till resultatförbättringen. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat
på 290 mnkr för 2020.
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Revisionens ordförande Charlotta Svanberg (S) redogör för revisorernas utlåtande
över delårsrapport augusti 2020.
Yrkande

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, med instämmande
av Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson (V), Sven Sunesson (C), Robert
Fredriksson (SD), Carl- Olof Bengtsson (S), Eva Johnsson (KD) och Robert
Olesen (S).

Förslag till beslut

Regionfullmäktige att godkänner delårsrapport augusti 2020 för Region
Kronoberg.
Regionfullmäktige noterar att regionstyrelsen genom delårsrapport för Region
Kronoberg augusti 2020 meddelar regionfullmäktige att nämnder och styrelser har
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under den aktuella perioden svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med
anledning av den rådande pandemin och hemställer att regionfullmäktige beslutar
godkänna avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.
Beslutsunderlag
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• Förslag - Delårsrapport augusti 2020 Region Kronoberg
• Delårsrapport Augusti 2020 Region Kronoberg - Till RF
• §206 RS Delårsrapport augusti 2020, Region Kronoberg
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§ 120

Revisorernas budget 2021 (20RGK58)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag 2021 till 4 200 000 kr, exklusive
uppräkning för lön och arvoden 2021.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen kap. 11 § 8 bereda
förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer. Revisionen har inkommit med
skrivelse ”Revisorernas behovsprioritering 2020” daterad 2019-02-11. Revisorerna
begär ett anslag på 4 170 000 kr för 2021 exklusive indexuppräkning. Till beloppet
tillkommer även kostnader för regiongemensamma system, baspaket och
servicepaket.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer revisorernas anslag 2021 till 4 200 000 kr, exklusive
uppräkning för lön och arvoden 2021.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - revisorernas budget 2021
• Revisorernas behovsprioritering 2021
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§ 121

Budget Region Kronoberg 2021 med
planår 2022-2023 (20RGK58)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår.
4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen
till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är
en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2023.
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Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.
Yrkanden

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, med instämmande
av Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L), Malin Stadig
Lundgren (KD), Anna Zelvin (KD), Roland Gustbée (M), Patrik Åkesson (KD),
Tomas Ragnarsson (M), Thomas Haraldsson (C), Pernilla Sjöberg (M), Golnoush
Lundén (C), Maria Grans (L), Ingemar Swalander (M) och Ove Löfqvist (M), Bo
Frank (M), Pernilla Thornéus (M), Bengt Germundsson (KD), Britt-Louise
Berndtsson (C) och Andreas Håkansson (C).
Henrietta Serrate (S) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsförslag avseende punkt 1: "Fastställa drift- och investeringsramar,
vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för
Region Kronoberg enligt Socialdemokraternas förslag till Budget 2021 och
flerårsplan 2022–2023", samt att regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens
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förslag till beslut avseende punkt 2–5, med instämmande av Helen Bengtsson (S),
Robert Olesen (S), Ragnar Lindberg (S), Stefan Jönsson (S), Carl-Olof Bengtsson
(S), Frida Christensen (S), Lars-Olof Pettersson (S), Olja Pekusic (S), Peter Freij
(S), Conny Simonsson (S), Matija Rafaj (S), Emelie Öberg, Joakim Pohlman (S).
Robert Fredriksson (SD) yrkar att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsförslag avseende punkt 1: "Fastställa drift- och investeringsramar,
vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för
Region Kronoberg enligt Sverigedemokraternas förslag till Budget 2021 och
flerårsplan 2022–2023", samt att regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens
förslag till beslut avseende punkt 2–5, med instämmande av Simon Bring (SD),
Yvonne Erlandsson (SD) och Melena Jönsson (SD).
Eva-Britt Svensson (V) yrkar att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsförslag avseende punkt 1: "Fastställa drift- och investeringsramar,
vårdersättning primärvård och barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för
Region Kronoberg enligt Vänsterpartiets förslag till Budget 2021 och flerårsplan
2022–2023", samt att regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens förslag till
beslut avseende punkt 2–5, med instämmande av Christer Persson (V), Kerstin
Wiréhn (V), Carin Högstedt (V) och Matthias Sjöberg (V).
Beslutsordning

Ordförande utser regionstyrelsens förslag till motförslag och ställer därefter
ändringsyrkandena mot varandra genom acklamation och finner att
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs.
För att få fram ett motförslag till regionstyrelsens förslag föreslår ordförande att
Henrietta Serrates (S) yrkande utgör motförslag till regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
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Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som röstar ja röstar på
Henrietta Serrates (S) yrkande som motförslag till regionstyrelsens förslag och
den som röstar nej bifaller Robert Fredrikssons (SD) yrkande som motförslag till
regionstyrelsens förslag.
Omröstning

Förtroendevald

Ja

Nej

Avstår

Mikael Johansson (M)

x

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x
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Irene Bladh (M)

x

Rene Jaramillo (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)

x

Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

x

Thomas Haraldsson (C)

x

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x
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Henrietta Serrate (S)

x

Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg (S)

x

Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Christina Bertilfelt (S)

x
x
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Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x

Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Carin Högstedt (V)

x

Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x
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Simon Bring (SD)

x

Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x

Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
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Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster, 8 nej-röster och 29 avstår finner ordförande att Henrietta
Serrates (S) yrkande utgör motförslag till regionstyrelsens förslag.
Fortsatt beslutsgång
Ordförande ställer därefter proposition på regionstyrelsens förslag och Henrietta
Serrates (S) yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med
regionstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs.
Propositionsordning
Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller
Henrietta Serrates (S) yrkande.
Signature reference: 54d92c1f-7c54-4b14-bc65-afd926ad60db

Omröstning

Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

x

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x

Irene Bladh (M)

x

Nej

Avstår
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Rene Jaramillo (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)

x

Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

x

Thomas Haraldsson (C)

x

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x

Henrietta Serrate (S)

x
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Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg(S)

x

Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Christina Bertilfelt (S)

x
x
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Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x

Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Carin Högsted(V)

x

Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x

Simon Bring (SD)

x
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Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x

Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
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Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster och 24 nej-röster och 8 avstår finner ordförande att
regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Reservationer
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Socialdemokraternas ledamöter, Vänsterpartiets ledamöter och
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Alliansens förslag till budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.
2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2021.
3. Under 2021 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
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4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av
avsättningen till pensioner för 2021 på 200 mnkr.
5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
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Förslag till beslut - Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023
§207 RS Budget Region Kronoberg 2021 med planår 2022-2023
Alliansens Budgetdokument 2021-2023
Socialdemokraternas budgetförslag för 2021-2023
Sverigedemokraternas Budgetförslag 2021-2023
Vänsterpartiets budgetförslag för 2021-2023
Budget 2021 inspel från Vårdförbundet Kronoberg
KLL Synpunkter och reflektioner på Budgetförslag 2021 med flerårsplan 20222023
• Kommunals kommentarer till Alliansens budgetförslag
• CSG justerat protokoll
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§ 122

Taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården 2021 (20RGK60)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021
ska vara oförändrade.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till
regionfullmäktige. Hälso- och sjukvårdsnämnden (§ 97/2020) och regionstyrelsen
(har § 187/20) berett ärendet och föreslår regionfullmäktige att taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvården lämnas oförändrade.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med instämmande av
Eva Johnsson (KD) och Mikael Johansson (M).
Robert Olesen (S) yrkar på att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsyrkanden, med instämmande av Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson
(V), Matthias Sjöberg (V) och Emelie Öberg (S).:
1. Debitering av taxor och avgifter i hälso- och sjukvården ska ändras från
"det år man fyller 20" till "den dag man fyller 20 år".
2. Egenavgiften för hörapparat bestäms till 350 kr.
3. En utredning gällande enhetstaxa för egenavgift och hyror för tekniska
hjälpmedel tillsätts. Övriga taxor och avgifter utöver ovan nämnda blir
oförändrade 2021.
Robert Fredriksson (SD) yrkar på följande ändringsförslag:
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•

Att egenavgiften på hörapparater fastställs till 525 kronor.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Robert Olesens (S) yrkande avseende första
punkten "Debitering av taxor och avgifter i hälso- och sjukvården ska ändras från
"det år man fyller 20" till "den dag man fyller 20 år" bifall mot avslag av detsamma
och finner att regionfullmäktige beslutar att avslå detsamma. Votering begärs och
verkställs.
Omröstning
Den som röstar ja röstar på avslag på Robert Olesens (S) yrkande
avseende "Debitering av taxor och avgifter i hälso- och sjukvården ska ändras från
"det år man fyller 20" och den som röstar nej bifaller Robert Olesens (S) yrkande.
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Omröstningsresultat punkten 1

Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

x

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x

Irene Bladh (M)

x

Rene Jaramillo (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)
Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

x

Thomas Haraldsson (C)

x

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Nej

Avstår
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Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x

Henrietta Serrate (S)

x

Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg (S)

x

Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Christina Bertilfelt (S)

x
x

Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Carin Högstedt (V)

x

Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x

Simon Bring (SD)

x

Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x

Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
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Med omröstningsresultatet 28 ja-röster, 24 nej-röster, 8 avstår och 1 frånvarande
ledamot beslutar regionfullmäktige att avslå Robert Olesens (S) yrkande punkten
1.
Fortsatt beslutsgång avseende punkten 3
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Robert Olesens (S)
yrkande avseende tredje punkten "En utredning gällande enhetstaxa för egenavgift
och hyror för tekniska hjälpmedel tillsätts. Övriga taxor och avgifter utöver ovan
nämnda blir oförändrade 2021."och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet
med regionstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs.
Propositionsordning
Den som röstar ja röstar på regionstyrelsens förslag och den som röstar nej röstar
på Robert Olesens (S) yrkande.
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Omröstningsresultat

Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

x

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x

Irene Bladh (M)

x

Marcus Walldén (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)
Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

x

Thomas Haraldsson (C)

x

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Nej

Avstår
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Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x

Henrietta Serrate (S)

x

Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg (S)

x

Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Christina Bertilfelt (S)

x
x

Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x
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Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Christer Persson (V)

x

Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x

Simon Bring (SD)

x

Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x

Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
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Med 36 ja-röster, 24 nej-röster och 1 frånvarande finner ordförande att
regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Fortsatt beslutsgång punkten 2
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag, Robert Olesens (S)
ändringsyrkande avseende punkten 2 egenavgiften för hörapparat och Robert
Fredrikssons (SD) ändringsyrkande avseende punkten 2 egenavgiften för
hörapparat mot varandra genom acklamation och finner att regionfullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
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Omröstning motförslag till regionstyrelsen förslag punkten 2
Den som röstar ja röstar på Robert Olesens (S) yrkande som motförslag till
regionstyrelsen och den som röstar nej bifaller Robert Fredrikssons (SD) yrkande
som motförslag till regionstyrelsens förslag.
Omröstningsresultat
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Förtroendevald

Ja

Nej

Avstår

Mikael Johansson (M)

x

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x

Irene Bladh (M)

x

Rene Jaramillo (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)

x

Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

x

Thomas Haraldsson (C)

x

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige

Signature reference: 54d92c1f-7c54-4b14-bc65-afd926ad60db

Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x

Henrietta Serrate (S)

x

Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg (S)

x

Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Christina Bertilfelt (S)

x
x

Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x

Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Carin Högstedt (V)

x

Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x

Simon Bring (SD)

x

Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x
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Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
24

8
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Omröstningsresultat

Med 24 ja-röster, 8 nej-röster och 29 avstår finner ordförande att
regionfullmäktige utsett Robert Olesens (S) yrkande till motförslag till
regionstyrelsens förslag.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Fortsatt beslutsgång
Därefter ställer ordförande proposition på regionstyrelsens förslag avseende taxor
för hörapparat och Robert Olesens (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Den som röstar ja röstar på
regionstyrelsens förslag och den som röstar nej röstar på Robert Olesens (S)
förslag.
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Omröstningsresultat punkten 2

Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

x

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x

Irene Bladh (M)

x

Rene Jaramillo (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)

x

Nej

Avstår

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige

Signature reference: 54d92c1f-7c54-4b14-bc65-afd926ad60db

Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

x

Thomas Haraldsson (C)

x

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x

Henrietta Serrate (S)

x

Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg (S)

x

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
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Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Christina Bertilfelt (S)

x
x
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Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x

Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Carin Högstedt (V)

x

Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x

Simon Bring (SD)

x

Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x

Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
29

24

8

Med 29 ja-röster, 24 nej-röster och 8 avstår finner ordförande att
regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag avseende
avgift för hörapparat.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter, Vänsterpartiets ledamöter och
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
yrkanden.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021
ska vara oförändrade.
Beslutsunderlag

Signature reference: 54d92c1f-7c54-4b14-bc65-afd926ad60db

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - taxor inom hälso- och sjukvården 2021
§187 RS Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021
Bilaga 4 - Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i sluten vård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård 2020
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2020
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag 2020

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 123

Länstrafiktaxa 2021 (20RGK61)
Beslut

Regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2021 i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning

Med hänsyn taget till situationen med COVID-19 och dess påverkan på
verksamheten föreslås inga prismässiga förändringar av länstrafiktaxan för 2021.
Två förändringar av mera administrativ karaktär föreslås:
•

Skolkort faktureras läsårsvis

•

Sommarlovskort blir beställningsbara för länets kommun

Trafiknämnden beslutade § 64/2020 att föreslå regionfullmäktige fastställa
Länstrafiktaxa 2021 i enlighet med upprättad handling.
Yrkanden
Henrietta Serrate (S) yrkar på följande tillägg med instämmande av Eva-Britt
Svensson (V) och Emelie Öberg (S):
•

De som fyllt 65 år, har Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg” eller
”Intyg för förmånstagare” från Försäkringskassan ska ha rätt till samma
särskilda rabatt i kollektivtrafiken i Kronoberg som barn, unga och
studenter har. Med hänvisning till rådande pandemi och
folkhälsomyndighetens riktlinjer under denna ska beslutet genomföras så
fort det är möjligt ur smittskyddssynpunkt.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag och
finner att regionfullmäktige beslutar att fastställa Länstrafiktaxa 2021.
Ordförande ställer därefter proposition på Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkande
bifall mot avslag och finner att regionfullmäktige avslår Henrietta Serrates
yrkande. Votering begärs och verkställs.
Omröstning

Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

x

Nej

Avstår

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Thomas Ragnarsson (M)

x

Roland Gustbée (M)

x

Pernilla Tornéus (M)

x

Irene Bladh (M)

x

Rene Jaramillo (M)

x

Bo Frank (M)

x

Göran Giselsson (M)

x

Oliver Rosengren (M)

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Ove Löfqvist (M)

x

Catharina Winberg (M)

x

Ingemar Swalander (M)

x

Sven Sunesson (C)

x

Carina Bengtsson (C)

x

Patrik Davidsson (C)

x
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Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)
Thomas Haraldsson (C)

x

Andreas Håkansson (C)

x

Yngve Filipsson (L)

x

Eva Ericsson (L)

x

Maria Grans (L)

x

Bengt Germundsson
(KD)

x

Eva Johnsson (KD)

x

Anna Zelvin (KD)

x
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Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Malin Stadig Lundgren
(KD)

x

Patrik Åkesson (KD)

x

Robert Olesen (S)

x

Henrietta Serrate (S)

x

Peter Freij (S)

x

Magnus Carlberg (S)

x

Helen Bengtsson (S)

x

Joakim Pohlman (S)

x

Olja Pekusic (S)

x

Ragnar Lindberg (S)

x

Martina Gustafsson (S)

x

Stefan Jönsson (S)

x

Sara Rosén Andersson (S)

x

Michael Sjöö (S)

x

Carl-Olof Bengtsson (S)

x

Emelie Öberg (S)

x

Lars-Olof Petersson (S)

x

Ann-Charlotte Kakoulido
(S)

x

Christina Bertilfelt (S)

x
x

Matija Rafaj (S)
Eva-Britt Svensson (V)

x

Kerstin Wiréhn (V)

x

Jerker Nilsson (V)

x

Carin Högstedt V)

x
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Matthias Sjöberg (V)

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robin Berg (SD)

x

Iréne Augustsson (SD)

x

Simon Bring (SD)

x

Yvonne Erlandsson (SD)

x

Heino Johannesson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Ted Strand (SD)

x

Ros-Marie Jönsson
Neckö (S)

x

Pernilla Sjöberg (M)

x

Britt-Louise Berndtsson
(C)

x
36

24

Omröstningsresultat
Med omröstningsresultat 36 ja-röster, 24 nej-röster och 1 frånvarande finner
ordförande att regionfullmäktige beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
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Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställa Länstrafiktaxa 2021 i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - RF länstrafiktaxa 2021
• §208 RS Länstrafiktaxa 2021
• Förslag till Länstrafiktaxa 2021
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§ 124

Administrativa taxor och avgifter 2021
(20RGK59)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2021 i enlighet med bilaga.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande taxor.
Regionfullmäktige uppdrog § 91/19 åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig
uppräkning av taxor och avgifter. Uppdraget återrapporterades för
regionfullmäktige som godkände redogörelsen § 181/19. Sammanfattningsvis
innebar redogörelsen 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.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2021 i enlighet med bilaga.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter 2021
• §209 RS Administrativa taxor och avgifter 2021
• Administrativa taxor och avgifter 2021
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Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 125

Byggnation av nytt sjukhus i Växjö
(19RGK220)
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) lämnar en uppföljning
av regionfullmäktiges inriktningsbeslut att bygga nytt sjukhus i Växjö:
•

Annonsering av generalentreprenad.

•

Utredning om framtidens vårdstruktur och nära vård.

•

Inventering av vilka beslut som måste fattas när och av vilken instans.

Förslag till beslut
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Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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Instans: Regionfullmäktige
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§ 126

Regelbok vårdval hud 2021 (20RGK187)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Regelbok för Vårdval hud 2021.
2. Regelbok för Vårdval hud 2021 gäller från och med den 1 januari 2021.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2014 vårdval inom lag om valfrihetssystem för
specialiserad hudsjukvård i öppenvård; Vårdval hud. Regionfullmäktige fastställer
årligen regelbok för Vårdval hud vilken anger förutsättningar och ekonomiska
regleringar.
I Vårdval hud väljer patienten vårdgivare först när det finns ett behov av
specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.
Tillgång till specialiserad vård av godkända leverantörer får invånarna antingen
genom en remiss från primärvården eller genom egenremiss.
Regionfullmäktige fastställer budgetram för vårdval hud 2021 under
sammanträdet 27-28 oktober. Denna ram exklusive budget för biologiska
läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter folkbokförda i
Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
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Kostnadstaket för Vårdval hud 2021 fastställs således i samband med budget på
regionfullmäktige 28-29 oktober och utgör den maximala ersättningsnivån för
samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud. Kostnadstaket
periodiseras månadsvis för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regelboken kommer kompletteras med de siffror som regionfullmäktige
fastställer i samband med budgetbeslut i oktober 2021.
Yrkande
Ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar på följande ändring:
•

punkten 2 … att beslutet gäller från och med den 1 januari 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget ändringsyrkande och regionstyrelsens
förslag och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes
yrkande.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2021.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut-Vårdval Hud 2021
• §210 RS Regelbok Vårdval hud 2021
• Vårdval hud - Regelbok 2021
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§ 127

Regelbok vårdval BUP 2021 (20RGK188)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna Regelbok för Vårdval BUP 2021.
2. Regelbok för Vårdval BUP gäller från och med den 1 januari 2021.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2020 vårdval inom lag om valfrihetssystem för
specialiserad barn och ungdomspsykiatri i öppenvård, Vårdval BUP.
I Vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först efter att haft kontakt med ”En väg
in” vilka beslutar om patientens fortsatta vård och om hen ska till specialistvård
BUP eller annan instans.
Regionfullmäktige fastställer budgetram för vårdval BUP 2021 under
sammanträden 28-29 oktober 2020. Denna ram exklusive budget för
klinikläkemedel, hyreskostnad för hjälpmedel, sjukresor, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige, kostnader för labprover samt ersättning för vård
av utomlänspatienter utgör ett kostnadstak.
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Kostnadstaket för vårdval BUP 2021 fastställs således i samband med budgeten
på regionfullmäktige i oktober och utgör den maximala ersättningsnivån för
samtliga godkända och verksamma leverantörer inom vårdval BUP.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela
året. Ersättningsmodellen för vårdval BUP utgår från att leverantören får
ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna
består av en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för vårdval BUP som anger
förutsättningar och ekonomiska regleringar. Regelboken kommer kompletteras
med de siffror som regionfullmäktige fastställer i samband med budgetbeslut i
oktober 2020.
Yrkanden
Ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar i tillägg att beslutet gäller från och
med den 1 januari 2021.
Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut samt bifall till
Berndtssons tilläggsyrkande.
Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och eget tilläggsyrkande
och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Protokollsanteckning

Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamöter deltar ej i beslutet.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval BUP 2021.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Vårdval BUP
• §211 RS Regelbok vårdval BUP 2021
• Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård Regelbok 2021 final
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§ 128

Regelbok vårdval primärvård med
ekonomisk reglering avseende vårdval
primärvård 2021 Region Kronoberg
(20RGK152)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Godkänna uppdragsspecifikation avseende vårdval primärvård 2021 i
Region Kronoberg.
2. Godkänna ekonomiska regleringar 2021 avseende vårdval primärvård
2021. Fastställda ekonomiska regleringar för 2020 gäller till och med den
30 juni 2021. De ekonomiska regleringarna för 2021 träder i kraft den 1
juli 2021 och tills vidare.
Sammanfattning

Varje år fastställer regionfullmäktige uppdragsspecifikation med ekonomisk
reglering avseende vårdval primärvård. Vårdval Kronoberg ska erbjuda en
mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket även ska bidra till att det
bli lättare att komma i kontakt med vården och därmed ökas tillgängligheten.
Valet av vårdcentral ska ses som en överenskommelse mellan invånaren och
vårdcentralen.
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För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs
krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören ett avtal med Region
Kronoberg, vilket ska godkännas av regionstyrelsen.
Uppdragsspecifikationen och den ekonomiska regleringen kommer kompletteras
med de siffror som regionfullmäktige fastställer i samband med budgetbeslut i
oktober 2020. Fastställda ekonomiska regleringar för 2020 gäller till och med den
30 juni 2021. De ekonomiska regleringarna för 2021 träder i kraft den 1 juli 2021
och tills vidare.
Yrkanden
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med instämmande
av Yngve Filipsson (L), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Melena Jönsson
(SD), Roland Gustbée (M) och Britt-Louise-Berndtsson (C).
Henrietta Serrate (S) yrkar bifall till punkt 2 samt yrkar på följande tilläggsyrkande,
med instämmande av Eva-Britt Svensson (V):
•

Under avsnitt 4.8 Jourverksamhet 4.8.1 Omfattning lägga till” samt övrig
personal” efter ordet läkare i meningen” Vårdcentralerna ska bemanna
jourläkarcentral (JLC) med läkare samt delta i beredskap enligt centralt
upprättad plan i proportion till antal invånare som valt vårdcentralen.
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•

Under avsnitt 7 Uppföljning lägga till uppdrag om att samtliga
vårdcentraler verksamma i Region Kronoberg ska redovisa siffror för
bemanning, inkl. mottagande av praktikanter.

Sven Sunesson (C) yrkar avslag på Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om regionfullmäktige kan besluta i enlighet med
regionstyrelsens förslag enligt punkten 1 och 2 och finner att regionfullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkande under
avsnitt 4.8 bifall mot avslag av detsamma och finner att regionfullmäktige avslår
Henrietta Serrates (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkande under
avsnitt 7 bifall mot avslag av detsamma och finner att regionfullmäktige avslår
Henrietta Serrates (S) yrkande.
Reservationer
Socialdemokraternas ledamöter och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna yrkanden.

Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Godkänna uppdragsspecifikation avseende vårdval primärvård 2021 i
Region Kronoberg.
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2. Godkänna ekonomiska regleringar 2021 avseende vårdval primärvård
2021. Fastställda ekonomiska regleringar för 2020 gäller till och med den
30 juni 2021. De ekonomiska regleringarna för 2021 träder i kraft den 1
juli 2021 och tills vidare.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - uppdragsspecifikation och ekonomisk reglering primärvård
2021
• §212 RS Uppdragsspecifikation med ekonomisk reglering avseende vårdval
primärvård 2021 Region Kronoberg
• Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2021 rev RS

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 129

Avsiktsförklaring om depå, samt
överenskommelse om fastighetsförvärv
och arrende (20RGK433)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner avsiktsförklaring om tågdepå i Nässjö,
samt överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.
Sammanfattning

Huvudmännen bedriver Krösatågen tillsammans med Region Skåne
(Skånetrafiken), Region Kalmar län (Kalmar Länstrafik), Region Blekinge
(Blekingetrafiken) och Region Halland (Hallandstrafiken).
I samband med att nya fordon för Krösatågen anskaffas 2023 föreligger behov av
en ny tågdepå för underhåll av fordonen som ägs/hyrs av Region Jönköpings län
och Region Kronoberg. Depån föreslås lokaliseras till Nässjö.
Huvudmännen föreslås godkänna avsiktsförklaring om tågdepån och
överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende. De preliminära kostnaderna för
respektive trafikhuvudman är fördelade enligt nedanstående. Kostnaderna väntas
uppstå först 2023 och bereds därmed i Region Kronobergs budgetprocess
framöver.
Hyran totalt landar på ca 40 mnkr/år för den nya tågdepån. Hyran fördelas enligt
fördelningsnyckel utifrån körda km i respektive län. För Region Kronoberg
innebär det en hyreskostnad på 9,2 mkr/år med 1 007 636 körda km.
Hyreskostnaden väntas uppstå först 2023 och föreslås därmed beredas i samband
med Region Kronobergs budgetprocess.
Yrkanden
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Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Britt-Louise Berntsson (C) yrkar på följande tillägg under :
Regionfullmäktige godkänner avsiktsförklaring om tågdepå i Nässjö samt
överenskommelse om fastighetsförvärv/arrende.
Propositionsordning
Ordförande frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag och
finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande bifall mot avslag och finner
att regionfullmäktige bifaller ordförandes tilläggsyrkande.
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Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om tågdepå och överenskommelse
om fastighetsförvärv/arrende.
Expedieras till

Region Jönköping och Jönköpings länstrafik (JLT)
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut Avsiktsförklaring avseende depå i Nässjö
• §204 RS Avsiktsförklaring om depå, samt överenskommelse om
fastighetsförvärv och arrende
• Förslag till Avsiktsförklaring depå
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§ 130

Byggnation av ny elbussdepå i Växjö
(20RGK1179)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att anslå 213 miljoner kronor för att investera i en ny
elbussdepå i Växjö i enlighet med följande:
1. Anslå 165 miljoner kronor för byggnadsinvestering ur investeringsbudget
2021 med flerårsplan.
2. Anslå 48 miljoner kronor för markinvesteringar ur investeringsbudget
2021 med flerårsplan.
Sammanfattning

Region Kronobergs inriktning är att samtliga stadsbussar inom Växjö tätort från
och med juni 2023 ska drivas av el. För ändamålet krävs en ny elbussdepå för
stadsbussar vilken planeras inom området Norrängen, Norremark i Växjö.
Upphandling av trafikföretag pågår och bussdepån behöver vara färdigställd i god
tid innan driftstarten.
Region Kronoberg har idag en fastighet på planerad mark i Norremark som ska
rivas enligt regionstyrelsens beslut § 85/20. Utöver det har regionfullmäktige
beslutat (§93/2020) om förvärv av ytterligare två bolag som äger mark i anslutning
till den mark där bussdepån planeras att byggas.
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Den tänkta huvudbyggnadens funktioner samlas i en rektangulär byggnad med ett
pulpettak, Sedum, som lutar mot söder. Byggnadens rektangulära form medger
flexibilitet för framtida förändringar. Byggnaden är tänkt omfatta ca 4 000 m2
BTA. Verkstadsdelen består av flera serviceplatser, utrymmen för tvätt- och städ
samt plåt- och lackverkstad. I verkstadsdelen kommer taket att utrustas med
lanterniner, vilket ger insläpp av dagsljus samt minskar behovet av artificiellt ljus
och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö. Därtill finns ett antal förråd för olika
ändamål.
Den administrativa delen av byggnaden innehåller kontorsplatser och
omklädningsrum samt andra faciliteter. För bussförarna och övrig personal på
depån är det av hög vikt att det finns attraktiva rastlokaler och aktiviteter på
arbetsplatsen. Därför möjliggörs för gym både inne och ute. Det är dock upp till
trafikföretaget att skaffa önskad utrustning för detta. Depån kommer att vara
arbetsplats för omkring 200 personer.
Sammanfattningsvis bedöms anläggningen utgöra ett effektivt sätt att utnyttja ytan
samt möjliggör i förlängningen en god och hållbar driftsekonomi.
Yrkanden
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

Protokollsanteckning
Sverigedemokraternas ledamöter deltar ej i beslutet.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att anslå 213 miljoner kronor för att investera i en ny
elbussdepå i Växjö i enlighet med följande:
1. Anslå 165 miljoner kronor för byggnadsinvestering ur investeringsbudget
2021 med flerårsplan.
2. Anslå 48 miljoner kronor för markinvesteringar ur investeringsbudget
2021 med flerårsplan.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - byggnation av ny elbussdepå i Växjö
• §213 RS Byggnation av ny elbussdepå i Växjö
• Tjänsteskrivelse - bussdepå elbuss
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§ 131

Revidering av arbetsordningar och
reglementen med anledning av
personuppgiftsansvar (17RK1032)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer revidering av Arbetsordningar och reglementen för
den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019–2022.
Sammanfattning

Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg behöver aktualiseras mot bakgrund av aktuell skrivelse om
personuppgiftsansvaret. Enligt dataskyddsförordningen vilar
personuppgiftsansvaret på ”en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet,
institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer
ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter” (artikel 4
dataskyddsförordningen). Det innebär för Region Kronoberg att
personuppgiftsansvaret för de personuppgifter som behandlas inom respektive
nämnds/styrelsens verksamhet ska ligga på respektive nämnd/styrelsen.
Mot bakgrund av detta föreslås en revidering av Arbetsordningar och reglementen
för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019–2022 med följande
förändringar:
•
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•
•

Nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnderna överlåter
ansvaret att utse ett regiongemensamt dataskyddsombud till
regionstyrelsen. Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de
behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet.
Regionstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av handlingar
som är gemensamma för hela regionen enligt vad som angivits i regionens
registerförteckning (artikel 30 i dataskyddsförordningen).
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Regionstyrelsen ska utse regiongemensamt dataskyddsombud.

SKR rekommenderar att styrelsen blir personuppgiftsansvarig för
den behandling av personuppgifter som förekommer inom
fullmäktige och dess beredningar, vilket främst handlar om att det
stora antalet beslut som följer av ett personuppgiftsansvar inte bör
ligga på fullmäktige utan hanteras av regionstyrelsen
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Förslag till beslut

Regionfullmäktige fastställer revidering av Arbetsordningar och reglementen för
den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019–2022.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - revidering av reglemente med personuppgiftsansvarig
• §186 RS Revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska
organisationen i Region Kronoberg 2019–2022
• arbetsordningar-och-reglementen-for-den-politiska-organisationen-i-regionkronoberg---revidering aug 2020
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§ 132

Redovisning av partistöd 2019
(18RGK1684)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2019.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 4 kap 29 § andra stycket kommunallagen (KL). Partistödet består
dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett
mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. 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 KL 4 kap 29 § första stycket. Redovisningen ska
innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år, hur stödet
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka
motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla
verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt
granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
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Mot bakgrund av rådande pandemi med covid-19 har ett undantag gjorts från de
krav som Region Kronobergs arvodesreglemente ställer på redovisningen av
partistödet 2019. Partierna har undantagits kravet om att inkomma med
verksamhetsberättelse senast 30 juni, och tillåts komplettera med detta under
hösten 2020 för senare anmälan i regionfullmäktige.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna,
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med redovisningar av
partistöd 2019 i enlighet med kraven i kommunallagen. Redovisningarna har
inkommit i föreskriven tid och uppfyller formkraven. Moderaterna, Liberalerna
och Socialdemokraterna har efter regionstyrelsens beredning inkommit med
komplettering avseende fastställd verksamhetsberättelse 2019.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av partistöd 2019.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - redovisning av partistöd 2019
• §214 RS Redovisning av partistöd 2019
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• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyga Sverigedemokraterna
• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg Vänsterpartiet
• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg Kristdemokraterna
• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg Liberalerna
• Verksamhetsberättelse 2019/2020, komplettering
• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg Centerpartiet
• Verksamhetsberättelse 2019 komplettering - centerpartiet
• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg Socialdemokraterna
• Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och intyg Moderaterna
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§ 133

Motion - Stoppa gräddfilerna i vården
(20RGK634)
Beslut

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att en reglering i linje med
motionärens förslag ligger utanför Region Kronobergs kompetens och uppdrag.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att det i framtida upphandlingar
och avtal med privata utförare ska regleras att verksamheten ska bedrivas
uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter, samt att regelböcker för
samtliga vårdval inom regionen kompletteras med ett krav om att verksamheten
ska bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och vårdavgifter. Den
offentligt finansierade vården som styrs av hälso- och sjukvårdslagen ska inte
blandas ihop med den sjukvård som ges genom privat finansiering eller privata
sjukvårdsförsäkringar – en verksamhet som regionen inte har möjlighet att reglera.
En reglering i linje med motionärens förslag ligger utanför regionens kompetens
och uppdrag.
Yrkande
Eva-Britt Svensson V) yrkar bifall till motionen.
Ingemar Swalander (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Eva-Britt Svensson yrkande mot Ingemar
Swalanders yrkande och finner att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Votering begärs och verkställs.
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Omröstning
Den som röstar för Ingemar Swalanders yrkande om avslag på motionen röstar ja
och den som röstar för Eva-Britt Svenssons yrkande om bifall till motionen röstar
nej.
Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

1

Thomas Ragnarsson (M)

1

Roland Gustbée (M)

1

Pernilla Tornéus (M)

1

Irene Bladh (M)

1

Marcus Walldén M)

1

Bo Frank (M)

1

Nej

Avstår
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Göran Giselsson (M)

1

Oliver Rosengren (M)

1

Tilda Ragnarsson (M)

1

Ove Löfqvist (M)

1

Catharina Winberg (M)

1

Ingemar Swalander (M)

1

Sven Sunesson (C)

1

Carina Bengtsson (C)

1

Patrik Davidsson (C)

1

Golnouch Lundén Keshavarzi
(C)

1

Thomas Haraldsson (C)

1

Stefan Willfors (C)

1

Yngve Filipsson (L)

1

Eva Eriksson (L)

1

Maria Grans (L)

1

Ricardo Chaves (KD)

1

Eva Johnsson (KD)

1

Anna Zelvin (KD)

1

Malin Stadig Lundgren (KD)

1

Patrik Åkesson (KD)

1

Robert Olesen (S)

1

Henrietta Serrate (S)

1

Peter Freij (S)

1

Magnus Carlberg (S)

1

Helen Bengtsson (S)

1

Joakim Pohlman (S)

1

Olja Pekusic (S)

1

Ragnar Lindberg (S)

1
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Eva Ballovarre (S)

1

Stefan Jönsson (S)

1

Sara Rosén Andersson (S)

1

Michael Sjöö (S)

1

Carl-Olof Bengtsson (S)

1

Emelie Öberg (S)

1

Lars-Olof Petersson (S)

1

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

1

Christina Bertilfelt (S)

1

Matija Rafaj (S)

1

Eva-Britt Svensson (V)

1

Kerstin Wiréhn (V)

1

Jerker Nilsson (V)

1

Carin Högstedt (V)

1

Matthias Sjöberg (V)

1

Melena Jönsson (SD)

1

Robin Bengtsson (SD)

1

Iréne Augustsson (SD)

1

Simon Bring (SD)

1

Yvonne Erlandsson (SD)

1

Heino Johannesson (SD)

1

Robert Fredriksson (SD)

1

Ted Strand (SD)

1

Ros-Marie Jönsson Neckö (S)

1

Pernilla Sjöberg (M)

1

Britt-Louise Berndtsson (C)

1
56

5

0
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Resultat
Omröstningen utfaller med 56 ja-röster och 5 nej-röster och regionfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att en reglering i linje med
motionärens förslag ligger utanför Region Kronobergs kompetens och uppdrag.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - svar på motion om gräddfilerna i vården
• §192 RS Svar på motion – Stoppa gräddfilerna inom vården
• Motion - Stoppa gräddfilerna i vården
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§ 134

Motion om att arbeta för att
sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska få
status som universitetssjukhus
(20RGK548)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att undersöka möjligheten
attansöka om status som universitetsjukvårdsenhet (USVE) för någon/några
kliniker/verksamheter och att då framförallt fokusera på klinisk mikrobiologi och
arbetet med Akademiska vårdcentraler.
Regionfullmäktige anser därmed motionen besvarad.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra
till regionstyrelsen att utreda möjligheterna till att utveckla universitetssjukhus i
Kronoberg. Det finns inga hinder mot att sätta upp långsiktiga mål i linje med
motionens förslag men på kort sikt föreslås istället att som ett första steg utreda
förutsättningarna för att inrätta en eller flera universitetsjukvårdsenheter (USVE) i
Region Kronoberg i samarbete med Lunds universitet.
Yrkande
Carin Högstedt (V) yrkar, med instämmande av Sven Sunesson (C), bifall till
regionstyrelsens förslag.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige beslutar att
1. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att undersöka möjligheten
attansöka om status som universitetsjukvårdsenhet (USVE) för någon/några
kliniker/verksamheter och att då framförallt fokusera på klinisk mikrobiologi och
arbetet med Akademiska vårdcentraler.
Regionfullmäktige anser därmed motionen besvarad.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på motion om att arbeta för att sjukhuset_sjukhusen i
Kronoberg ska få status som universitetssjukhus
• §190 RS Svar på motion – Om att arbeta för att sjukhuset/sjukhusen i
Kronoberg ska få status som universitetssjukhus
• Motion om att arbeta för att sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska få status
som universitetssjukhus
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§ 135

Motion - Glöm inte lasarettens historia
(19RGK1658)
Beslut

Regionfullmäktige avslår motionen med anledning av brist på resurser för
uppdraget. Ställningstagande till hur historiska föremål ska tillgängliggöras bör ske
i samband med planeringen av ett nytt sjukhus.
Sammanfattning

Lovisa Alm (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
kulturnämnden i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att
inventera vilka historiska föremål som finns ute i Region Kronobergs
verksamheter samt att kulturnämnden i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att se över hur lasaretten och vården i
Kronobergs historia och föremål förknippade med den kan tillgängliggöras för
fler. I motionen lyfts att många föremål finns bevarade på lasaretten men att det
saknas en samlad bild över vad som finns. Ärendet har beretts av kulturnämnden
(§84/2020), hälso- och sjukvårdsnämnden (§96/2020) samt regionstyrelsen (§
191/20).
Yrkanden
Robert Olesen (S) yrkar, med instämmande av Emelie Öberg (S), Ros-Marie
Jönsson Neckö (S), Henrietta Serrate (S) och Sara Rosén Andersson (S), bifall till
motionen.
Roland Gustbée (M) yrkar avslag på motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Robert Olesens yrkande om bifall till motionen
mot Roland Gustbées (M) yrkande om avslag på motionen och finner att
regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. Votering begärs och verkställs.
Omröstning
Den som röstar för Roland Gustbées förslag om avslag av motionen röstar ja och
den som röstar för Robert Olesens förslag om bifall till motionen röstar nej.
Förtroendevald

Ja

Mikael Johansson (M)

1

Thomas Ragnarsson (M)

1

Roland Gustbée (M)

1

Pernilla Tornéus (M)

1

Irene Bladh (M)

1

Marcus Walldén (M)

1

Nej

Frånvarande
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Bo Frank (M)

1

Göran Giselsson (M)

1

Lena Wibroe (M)

1

Tilda Ragnarsson (M)

1

Ove Löfqvist (M)

1

Catharina Winberg (M)

1

Ingemar Swalander (M)

1

Sven Sunesson (C)

1

Carina Bengtsson (C)

1
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Patrik Davidsson (C)

1

Golnouch Lundén
Keshavarzi (C)

1

Thomas Haraldsson (C)

1

Stefan Willfors (C)

1

Yngve Filipsson (L)

1

Eva Eriksson (L)

1

Maria Grans (L)

1

Ricardo Chaves (KD)

1

Eva Johnsson (KD)

1

Anna Zelvin (KD)

1

Malin Stadig Lundgren
(KD)

1

Patrik Åkesson (KD)

1

Robert Olesen (S)

1

Henrietta Serrate (S)

1

Peter Freij (S)

1

Magnus Carlberg (S)

1

Helen Bengtsson (S)

1

Joakim Pohlman (S)

1
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Olja Pekusic (S)

1

Ragnar Lindberg (S)

1

Eva Ballovarre (S)

1

Stefan Jönsson (S)

1

Sara Rosén Andersson (S)

1

Michael Sjöö (S)

1

Carl-Olof Bengtsson (S)

1

Emelie Öberg (S)

1

Lars-Olof Petersson (S)

1

Ann-Charlotte Kakoulidou
(S)

1

Christina Bertilfelt (S)

1

Matija Rafaj (S)

1

Eva-Britt Svensson (V)

1

Kerstin Wiréhn (V)

1

Jerker Nilsson (V)

1

Carin Högstedt (V)

1

Matthias Sjöberg (V)

1

Melena Jönsson (SD)

1

Robin Bengtsson (SD)

1
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Iréne Augustsson (SD)

1

Simon Bring (SD)

1

Yvonne Erlandsson (SD)

1

Heino Johannesson (SD)

1

Robert Fredriksson (SD)

1

Ted Strand (SD)

1

Ros-Marie Jönsson Neckö
(S)
Pernilla Sjöberg (M)

1
1
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Britt-Louise Berndtsson (C)

1
35

25

1

Omröstningen utfaller med 35 ja-röster, 25 nej-röster och en (1) frånvarande.
Ordförande finner att regionfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige avslår motionen med anledning av brist på resurser för
uppdraget. Ställningstagande till hur historiska föremål ska tillgängliggöras bör ske
i samband med planeringen av ett nytt sjukhus.
Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Svar på motion - glöm in lasarettets historia
§191 RS Svar på motion – Glöm inte lasarettens historia
§96 HSN Svar på motion – Glöm inte lasarettens historia
Motion - Glöm inte lasarettens historia
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§ 136

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - Vad händer i arbetet med
Nära vård? (20RGK1568)
Sammanfattning

Lars-Olof Petersson (S) har ställt en interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående Vad händer i
arbetet med Nära vård? enligt följande:
Regionstyrelsen beslutade i januari 2019 att utse en parlamentarisk grupp för att
bereda en handlingsplan för hur den nära vården1 ska bedrivas i Region
Kronoberg 2020-2023. Gruppens arbete avslutades i slutet av 2019 och förslaget
till handlingsplan godkändes av regionstyrelsen i februari 2020. I regionstyrelsens
beslut står att arbetet framåt ska redovisas kvartalsvis på regionstyrelsens
arbetsutskott och i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Arbetet med och mot Nära vård är en grundbult i hälso- och sjukvården i
Kronoberg. Därför tycker jag att det är viktigt att regionfullmäktige får mer
kunskap om handlingsplanen, vad som framgick i den och hur arbetet med att
förverkliga den fortskrider.
Med det syftet ställer jag följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
1. Hur går arbetet med att klargöra vilka arbetsuppgifter som ska finnas i det nya
sjukhuset i Växjö och på Ljungby lasarett samt vilka arbetsuppgifter som ska
finnas på vårdcentralerna?
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2. Vilka kontakter har tagits med kommunerna i syfte att få till ett samarbete
mellan regionen och kommunernas hemsjukvård och äldrevård?
3. Vilka kontakter har tagits för att få med "Barnens bästa gäller!" i arbetet med
Nära vård?
Svar från Roland Gustbée (M) lyder enligt följande:
Handlingsplanen Nära vård 2020 – 2023 finns tillgänglig i beslut kopplat till
dnr.18RGK1891. Handlingsplanens åtgärder lyfts in i ett bredare sammanhang
inom ramen för arbetet med hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare
Kronobergaren.
1. Hur går arbetet med att klargöra vilka arbetsuppgifter som ska finnas i det nya
sjukhuset i Växjö och på Ljungby lasarett samt vilka arbetsuppgifter som ska
finnas på vårdcentralerna?
Konkretiseringsarbetet utifrån hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare
Kronobergaren fortskrider. Arbetet med att ta fram en definition vad målbilden
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”Primärvården som nav” innebär och vilka insatser som i ett första steg kommer
att krävas för att förverkliga detta pågår för närvarande. Parallellt pågår ett stort
arbete med kartläggning och synkronisering av redan pågående initiativ samt
analys av potentiella initiativ inom ramen för omställningen till nära vård. I
huvudsak handlar det om mobila och flexibla arbetsformer, hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande åtgärder, personcentrerad vård och digifysisk vård. Detta
skapar förutsättningar för att klargöra formerna för en ny vårdstruktur i Region
Kronoberg.
2. Vilka kontakter har tagits med kommunerna i syfte att få till ett samarbete
mellan regionen och kommunernas hemsjukvård och äldrevård?
Region Kronoberg har redan idag ett utvecklat samarbete och flera gemensamma
utvecklingsarbeten tillsammans med länets kommuner, såsom Äldrehälsa
Kronoberg, Barnens bästa gäller! och Psykisk ohälsa, som alla faller naturligt inom
ramen för omställningen till nära vård. Dialog kopplat till dessa förs i den
regionala stödstrukturen, Ledningsgrupp för samordning av länets hälso- och
sjukvård och socialtjänst
Till detta pågår även ett flertal lokala dialoger mellan regionens hälso- och
sjukvård och kommunernas hemsjukvård och äldrevård för att utveckla
samverkan och gemensamma arbetssätt. Utmaningarna kopplat till Covid-19 har
bidragit till en utvecklad samverkan mellan primärvård och kommun kopplat till
läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Regionens allmänmedicinska
kunskapscenter (AMK) har ansvarat för samordning och har haft en både tät och
regelbunden dialog med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Det
finns även exempel på ett flertal pilotprojekt i samverkan mellan regionens
ambulansverksamhet och länets kommuner som syftar till att hitta nya arbetssätt.
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3. Vilka kontakter har tagits för att få med ”Barnens bästa gäller!” i arbetet med
Nära vård?
Barnens bästa gäller! i Kronoberg är en viktig pusselbit i omställningen till nära
vård utifrån samordning och tidiga insatser, både behandlande och förebyggande,
för den yngre delen av befolkningen. Arbetet är en naturlig del i regionens arbete
med nära vård och det finns potential för fortsatt utveckling. En kontinuerlig
dialog finns mellan Region Kronobergs samordnare nära vård och processledare
för Barnens bästa gäller!
Beslutsunderlag

• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - Vad händer i arbetet med Nära vård?

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 137

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - Vårdcentralernas
tillgänglighet (20RGK1638)
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har ställt en interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) angående Vårdcentralernas
tillgänglighet:
För primärvården kommer förändringen till Nära vård att få en allt större
betydelse för vårdsökande. Tillgängligheten till regionens vårdcentraler är redan
nu otroligt viktig och kommer med Nära vård att bli än viktigare.
Idag skiljer det mycket mellan olika vårdcentraler hur tillgängligheten är att snabbt
få tid hos läkare och/eller sjuksköterska. Enligt statistik i februari 2020 (före
covid-19) visar det sig att 75 % av de vårdsökande till läkare fått tid samma dag
eller följande dag. För tid hos sjuksköterska är siffran 71 %. Men det är stor
skillnad mellan olika vårdcentraler. Statistik – även denna från februari 2020 –
visar att lägsta siffran är 40 % och högsta 91 % för läkarbesök. För tid hos
sjuksköterska är spridningen från lägsta 39 % till högsta 92%.
Med anledning av denna statistik ställer jag följande frågor till ordföranden i
hälso- och sjukvårdsnämnden:
1. Görs någon uppföljning och analys av varför det är så stor skillnad mellan olika
vårdcentraler när det gäller tillgänglighet?
2. Om uppföljning görs är det intressant att få veta vad de stora skillnaderna beror
på. Om ingen uppföljning/analys görs i dagsläget anser då hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande att sådan uppföljning/analys bör göras.
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Svar från Roland Gustbée (M) lyder enligt följande:
Eva-Britt Svensson (V) ställer två frågor om tillgängligheten till besök på länets
vårdcentraler, hur detta följs upp och analyseras.
Fråga 1 - Görs någon uppföljning och analys av varför det är så stor skillnad
mellan olika vårdcentraler när det gäller tillgänglighet?
Svar: Tillgängligheten till en första bedömning via telefon är god med ett samlat
värde på 97%. Alla vårdcentraler utom 2 ligger över 90 %, de flesta på 100%.
Den samlade tillgängligheten till en medicinsk bedömning inom tre dagar ligger på
82% för region Kronoberg, d.v.s. över målnivån. Här är spridningen större, med 8
vårdcentraler under 80%, varav 2 st under 70%.
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Vårdcentralscheferna får en återkoppling varje månad på senaste utfallet gällande
väntetider från SKR. En sammanställning för alla offentligt drivna vårdcentraler
görs månadsvis. Resultatet synliggörs för nämnden i samband med
månadsredovisningarna både för privat och offentligt drivna utförare, samt för
Kronoberg totalt.
Inom vårdvalet har inte någon specifik uppföljning av tillgänglighet genomförts
hittills, men intentionen är att tillgänglighet till telefon och besök kommer ingå i
mätindikatorerna för 2021. Utöver att resultat ska redovisas av utförarna kommer
årliga dialogmöten att ske.
Vad gäller offentligt drivna utförare sker regelbunden dialog dels mellan hälsooch sjukvårdsdirektör och verksamhetsområdeschef, dels mellan
verksamhetsområdeschef och vårdcentralschefer. Från november 2020 kommer
tillgängligheten att summeras veckovis per vårdcentral för att mer aktivt
synliggöra läget och kunna arbeta för en jämn och hög tillgänglighet.
Fråga 2 - Om uppföljning görs är det intressant att få veta vad de stora
skillnaderna beror på. Om ingen uppföljning/analys görs i dagsläget anser då
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att sådan uppföljning/analys bör
göras?
Svar: Bedömningen är att skillnaderna beror på en rad faktorer som kan variera
mellan vårdcentralerna. Några av dessa faktorer är aktuell bemanning, registrering,
lokala arbetssätt och söktryck.
I samband med att veckovis uppföljning av tillgängligheten i offentligt drivna
utförare införs, samt att tillgänglighet lyfts in i uppföljningen i vårdvalet från 2021
kommer fördjupad information kring utmaningar och lösningar att samlas in.
Målet är att säkerställa en god tillgänglighet över tid hos alla utförare. Ytterligare
uppföljningar/analyser bedöms i nuläget inte behövas.
Beslutsunderlag
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• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - Vårdcentralernas tillgänglighet
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§ 138

Interpellation till Personalutskottets
ordförande Sven Sunesson (C) Fördelning av nyanställningar av olika
yrkesgrupper inom Region Kronoberg
(20RGK1637)
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har ställt en interpellation till personalutskottets
ordförande Sven Sunesson (C) angående Fördelning av nyanställningar av olika
yrkesgrupper inom Region Kronoberg enligt följande:
Det pågår en debatt inom offentlig verksamhet när det gäller fördelning av
nyanställningar mellan olika yrkesgrupper. Med jämna mellanrum publiceras
uppgifter om att administrativ personal ökar mer än personalgrupper inom den s
k kärnverksamheten. Självklart är administrationen viktig för att
kärnverksamheten ska fungera. Administration behövs för en mängd olika saker:
Löneutbetalningar, ekonomi, underlag till förtroendevalda, utredningar med mera.
Utan fungerande administration fungerar inte heller kärnverksamheten. Så
administrationen är nödvändig för hela Region Kronobergs verksamheter – och
därför kan det vara än viktigare att information finns om vilka prioriteringar som
görs.
Enligt uppgift nyanställs cirka 120 årsarbetare varje år inom vår region. För att få
en uppfattning om situationen i Region Kronoberg är det intressant att veta hur
fördelningen mellan nyanställningar mellan olika grupper är i Region Kronoberg.
Därför är frågan: Hur ser fördelningen av nyanställningar ut mellan personal inom
den s k kärnverksamheten respektive administrationen de senaste fem åren?
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Svar från Sven Sunesson (C) lyder enigt följande:
Det finns inget enkelt sätt att ta fram och följa antalet nyanställningar i våra
system utan framtagandet innebär ett helt manuellt arbete som är mycket
tidskrävande.
Region Kronoberg har sedan en tid tillbaka tillsatt en utredning, Effektivare
administration inom Hälso- och sjukvården, med syfte att ta fram prioriterade
förslag inom administrationen som minskar tid och kostnader inom Hälso- och
sjukvården och som inte genererar ytterligare arbetsuppgifter för
kärnverksamheterna. Utredningen inkluderar även en omvärldsbevakning samt
kartläggning av konsultkostnader och administrativa tjänster under åren 2015–
2019. Utredningen kommer bl.a. ge svar på hur utvecklingen av det totala antalet
årsarbetare inom Region Kronoberg har sett ut under de senaste fem åren samt
utvecklingen av antalet årsarbetare inom administrativa yrken. Utredningens
slutrapport beräknas vara klar under november 2020.
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Beslutsunderlag
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§ 139

Interpellation till trafiknämndens
ordförande Carina Bengtsson (C) Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i
Länstrafiken Kronoberg (20RGK1680)
Sammanfattning

Sara Rosén Andersson (S) har ställt följande interpellation till trafiknämndens
ordförande Carina Bengtsson (C):
Utvärdera införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg
I februari skickade Henrietta Serrate (S) en interpellation till trafiknämndens
ordförande Carina Bengtsson (C) med anledning av att Länstrafiken i Kronoberg
under året skulle byta biljettsystem. När interpellationen skickades hade
grannregionen Skåne precis genomgått biljettsystembyte. Detta hade orsakat
tekniska problem och många resenärer uppfattade de nya systemet som svårt och
otydligt.
Med interpellationen ville vi från socialdemokraterna försäkra oss om att
resenärerna i Kronoberg genom god beredskap inte skulle drabbas av samma kaos
som uppstått i Skåne. Nedan ses två av frågorna Henrietta ställde i
interpellationen och de svar (i kursivt) som trafiknämndens ordförande gav på
regionfullmäktige 26 februari 2020 :
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Hur ser riskbedömningen och av den följande beredskap ut i Kronoberg inför
införandet av nytt biljettsystem här?
Det finns en hög medvetenhet hos Länstrafiken Kronoberg för de risker som kan
uppstå i samband med att man inför ett nytt biljettsystem. Det är alltid kunden
som står i vårt främsta fokus och organisationen har en god beredskap för att på
bästa sätt kunna möta kunden på ett individanpassat sätt. Detta sker genom att vi
identifierat olika målgrupper och deras specifika behov så att vi kan målanpassa
bemötande och kommunikationsinsatser på ett passande sätt. En hög grad av
närvaro och synlighet i resenärernas vardag är generellt en bra metod, och något
som länstrafiken använt sig av tidigare, inte minst vid byggnationen på
stationsområdet. Vår avsikt är att vänta med införandet tills vårt nya system blivit
så väl testat som det är möjligt. »
Hur kommer bytet från Reskassekort till liknande kort gå till och hur kommer det
att kommuniceras?
I Kronoberg har politiken fattat ett tydligt beslut (regionstyrelsen 2018-06-05, § 87
Länstrafiktaxa 2019) om att ha kvar ett kort med samma funktion som det
påladdningsbara Reskassa-kortet. Bytet av system innebär att den som har ett
Reskassekort måste byta ut själva kortet mot ett nytt.
« Likväl som att vi kommunicerar om alla andra förändringar i samband med
införandet av det nya biljett- och betalsystemet så kommer vi att informera även
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om det nya Resekortet, och detta kommer att ske genom en bred
informationsinsats. Insatsen kommer att bland annat ske i form av
direktreklamsutskick till alla hushåll i länet, annonser i såväl sociala medier som
dagspress. Utöver detta kommer vi även att finnas på plats ute i länet och erbjuda
en rad mötestillfällen för allmänheten. I det pågående arbetet med införandet av
det nya systemet så sker nu en planering med att ta fram gemensamma datum för
systeminförande i Halland, Kronoberg sam Kalmar och Jönköpings län. »
Nu är systembytet i full gång i Kronoberg och den 1 september 2020 lanserades
den nya appen som utgör grunden i systemet. Både innan och efter lanseringen
har många resenärer reagerat, både i media och genom att höra av sig till oss
politiker. Ett exempel är vissa bestämda biljetter saknas i appen och därför inte
kan köpas där. Vi kan med detta konstatera att tekniska problem och otydlig
information har drabbat även Kronobergs resenärer.
Med anledning av ovanstående och särskilt med bakgrund av de svar som gavs vid
regionfullmäktige i februari undar jag nu :
1. Hur väl testat bedömer trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) att
det nya systemet var vid starten för införandet ? Tycker du att riskbedömningen
och påföljande beredskap varit tillräcklig ?
2. Hur har bytet från Reskassekort till liknande kort gått till och hur har det
kommunicerats ? Hur många byten från det gamla Resekortet till nytt
motsvarande kort har genomförts ?
3. När ska systembytet vara helt genomfört ?
4. När kommer en utvärdering av införandet av nytt biljettsystem att presenteras?
Svar från Carina Bengtsson (C) enligt följande:
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1. Hur väl testat bedömer trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) att
det nya systemet var vid starten för införandet? Tycker du att riskbedömningen
och påföljande beredskap varit tillräckligt?
Systemet i sin helhet består av olika leveranser från ett antal olika leverantörer
vilket kan beskrivas som en stor och komplex lösning. För att säkerställa att
resultatet blir så bra som möjligt har en testledare arbetat heltid för de 4
Regionerna som samarbetat i projektet. Denna resurs har haft som uppgift att
planera testinsatserna som behövs och ha direktkontakt med de olika
leverantörerna över vilka tester som ska genomföras innan leveranserna blir
godkända. Eftersom Region Kronoberg har produkter och ett lokalt trafikdata
som bara används lokalt i Kronoberg har även lokala testresurser tagits in för att
säkerställa kvalité i dessa funktioner inför en lansering.
Lärdomar från det arbetet efter lanseringen av kundapp i augusti är, att vi behöver
prioritera de lokala testerna mer och i tidsplanen skapa mer marginaler för att
säkerställa ännu bättre kvalité i de lokala testerna innan en lansering kan
genomföras.
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Riskanalyser har genomförts före och under projektet i det gemensamma
samarbetsprojektet. Projektet har dock ett högt tempo vilket gör att de
riskbedömningar som gjorts hela tiden behöver omvärderas och att nya risker
identifieras efter hand som arbetet med leverantörerna går framåt. Region
Kronoberg gjorde utöver den gemensamma riskbedömningen en lokal riskanalys
där även organisationens säkerhetsavdelning deltog inför projektets start för att
tillsynliggöra alla risker som ett projekt av denna storleken medför.
2. Hur har bytet från Reskassekort till liknande kort gått till och hur har det
kommunicerats? Hur många byten från det gamla Resekortet till nytt motsvarande
kort har genomförts?
Bytet till nya Resekort är ännu inte genomfört, utan det planeras genomföras efter
årsskiftet i samband med att resterande nya försäljningskanaler lanseras. I juni
genomfördes en informationskampanj där syftet var att informera länsinvånarna
om det nya biljettsystemet och de förändringar som kommer. I samband med
införandet av den nya kundappen genomfördes en bred lanseringskampanj. En
uppföljande lanseringskampanj kommer att genomföras vid införandet av de
resterande försäljningskanalerna och det nya resekortet.
Sedan månadsskiftet augusti/september är det möjligt att flytta värdet på ett
reskassekort till motsvarande värde att använda för köp i appen. På så sätt är det
ingen som förlorar några pengar och vi skapar nya möjligheter att betala för sin
resa på ett säkert och enkelt sätt. Användandet av reskassa går stadigt neråt och
accelereras av att flera länstrafikbolag i vår närhet redan tagit dessa kort ur bruk.
3. När ska systembytet vara helt genomfört?
Tidsplanen är att samtliga nya försäljningskanaler ska vara lanserade under kvartal
1 2021.
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4. När kommer en utvärdering av införandet av nytt biljettsystem att presenteras?
När det gäller att utvärdera systembytet så är det viktigt att poängtera att eftersom
länstrafiken är en driftorganisation så lägger vi stor vikt vid att ta med kontinuerlig
användning i en utvärdering, varför denna sannolikt kommer att dröja till dess att
vi haft alla delar igång så pass lång tid att det finns relevanta verksamhetsdata att
inhämta. Vår bedömning är att vi kan presentera en utvärdering kvartal 4, 2021.
Beslutsunderlag

• Interpellation till trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) - Utvärdera
införandet av nytt biljettsystem i Länstrafiken Kronoberg

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 140

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - När lättar
besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i
Kronoberg? (20RGK1675)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) ställer en interpellation till hälso- och sjukvårdens ordförande
Roland Gustbée enligt följande:
När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i Kronoberg?
Med anledning av Covid-19-pandemin finns sedan i våras en rad
besöksrestriktioner i kvinnoklinikens verksamheter i Region Kronoberg. Bland
annat ska gravida som kommer för kontroller i mödravården komma själva, utan
partner eller annan medföljande anhörig. Partner/anhörig får inte heller vara med
på BB efter förlossning.
Nyligen (2020-10-07) meddelade kvinnokliniken på Värnamo lasarett, i vår
grannregion Jönköping, att de nu lättat sina besöksrestriktioner. Där får nu
partner/anhörig återigen vara med på besök på kvinnoklinikens mottagning,
kvinnohälsovården, fostermedicinska enheten, specialistmödravården, Aurora,
förlossningen och BB-mottagningen. Partner/anhörig får även vara med på BB i
mån av plats.
Med anledning av ovanstående vill jag ha svar på följande fråga:
Finns det planer på att lätta på besöksrestriktionerna i kvinnoklinikens
verksamheter i Kronoberg? Om ja, när kan i så fall besöksrestriktionerna lättas?
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Om nej, vilka ytterligare åtgärder kommer vidtas för att inkludera
partner/anhörig?
Svar från Roland Gustbée (M) enligt följande:
Besöksrestriktionerna på Kvinnokliniken är tagna ur ett försiktighetsperspektiv.
Enligt rekommendationer från Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi
(SFOG) för gravida gäller att överväga arbete hemifrån eller att ta ut
graviditetspenning i sen graviditet – således tillägg till restriktioner än vad ickegravida har.
Restriktionerna är också tagna ur ett patientflödesperspektiv. Region Kronoberg
har ca 2150 förlossningar/år och dessa kvinnor följs på barnmorskemottagningar
under graviditeten och behöver kontrolleras inom viss tid, både på
Ultraljudsmottagningen och inom Mödravården. Att glesa ut mottagningarna för
att dubbelt så många personer ska vistas i lokalerna skulle innebära att patienterna
inte får sin vård i tid.

Protokoll
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Värnamo har 970 förlossningar/år. Således ska fler än dubbelt så många patienter
i Region Kronoberg in till mottagningar och avdelningar i ett flöde med trånga
lokaler med samma in- och utgång. Vid familjecentraler finns flödet av besökare
till olika aktörer, både inom regionen och kommunal verksamhet. Vid en sådan
familjecentral uppstod ett lokalt utbrott nyligen, där hela familjecentralen fick
stängas under en tid p.g.a. smittspridning.
Inom Södra Sjukvårdsregionen sker avstämningar i hur smittläget ser ut och
möjligheterna att lätta på besöksrestriktionerna på ett säkert sätt. Samma
besöksrestriktioner gäller i hela Södra Sjukvårdsregionen. Det som bedöms är som
ovan patientflöde, lokalutformning och smittläge.
Arbete pågår för att så snart det är möjligt lätta på besöksrestriktionerna. Region
Kronobergs ansvar för att patienterna ska ha möjlighet att få sina undersökningar
i tid, samtidigt som de har möjlighet att hålla avstånd gör att besöksrestriktionerna
inte ändras i nuläget. Gällande besöksrestriktioner innebär att frisk partner eller
frisk anhörig får vara med på förlossning och vid kejsarsnitt. Partner får inte vara
med på BB. Vid kontroller på barnmorskemottagningarna ska patienten komma
själv och vid Ultraljudsmottagning finns möjlighet för partner att medverka
digitalt.
Beslutsunderlag
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• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - När lättar besöksrestriktionerna på kvinnokliniken i Kronoberg?

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 141

Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i
Växjö för perioden till och med 2023-12-31
(18RGK840)
Beslut

1. Regionfullmäktige utser Annie Gustafsson (V) till nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö för perioden till och med 2023-12-31.
Förslag till beslut
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1. Regionfullmäktige utser Annie Gustafsson (V) till nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö för perioden till och med 2023-12-31.
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Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 142

Val av förtroendevald revisor Region
Kronoberg (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Utse Annette Bjers Gustavsson (S) till förtroendevald revisor för Region
Kronobergs revisionsnämnd till och med 2023-04-30.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska förrätta fyllnadsval efter Bo Dalesjö (S) som förtroendevald
revisor i Region Kronobergs revisionsnämnd. Regionfullmäktige beslöt § 107/20
att entlediga Bo Dalesjö (S) från uppdraget.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att
2. Utse Annette Bjers Gustavsson (S) till förtroendevald revisor för Region
Kronobergs revisionsnämnd till och med 2023-04-30.
Beslutsunderlag
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• Begäran om entledigande från uppdrag som revisor i Region Kronoberg och
lekmannarevisor hos Ryssbygymnasieskola

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 143

Val av revisor Ryssbygymnasiet AB
(18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Nominera Annette Bjers Gustavsson (S) till lekmannarevisor för
Ryssbygymnasiet AB.
Sammanfattning

Bo Dalesjö har begärt sitt entledigande som lekmannarevisor i RyssbyGymnasiet
AB. Region Kronobergs revision har § 74/20 beslutat att den som väljs som
förtroendevald revisor av regionfullmäktige väljs även som revisionens förslag till
regionfullmäktige som lekmannarevisor i RyssbyGymnasiet AB, under
förutsättning att jäv inte föreligger.
Regionfullmäktige beslöt § 108/20 att entlediga Bo Dalesjö från uppdraget.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Nominera Annette Bjers Gustavsson (S) till lekmannarevisor för
Ryssbygymnasiet AB.
Beslutsunderlag
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• Begäran om entledigande från uppdrag som revisor i Region Kronoberg och
lekmannarevisor hos Ryssbygymnasieskola
• Protokoll från revisionens sammanträde 2020-08-27 § 74 - Nominering av
revisor i RyssbyGymnasiet AB
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Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 144

Val av ersättare hälso- och
sjukvårdsnämnden (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige att utse Eva Ballovarre (S) till ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden till och med 2022-12-31.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska förrätta fyllnadsval avseende ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden efter David Svensk (S) som utsågs § 106/20 till ordinarie
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige att utse Eva Ballovarre (S) till ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden till och med 2022-12-31.
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§ 145

Val av ledamot i Kulturnämnden, ersättare
i regionstyrelsen, samt nominering av
ledamot i Kulturparken Småland AB och
stiftelsen Smålands muséum (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
2. Entlediga Karl Paine Huenupi (S) från uppdrag som ledamot och 2:e vice
ordförande i Kulturnämnden, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i
Kulturparken Småland AB och Stiftelsen Smålands muséum.
3. Utse Ros-Marie Jönsson Neckö (S) till ledamot och 2 vice ordförande i
Kulturnämnden.
4. Utse Carl-Olof Bengtsson (S) till ersättare i regionstyrelsen.
5. Nominera Sara Rosén Andersson (S) till ledamot i Kulturparken Småland
AB.
6. Nominera Otto Lindlöf (S) till ledamot i Stiftelsen Smålands muséum.
7. Utse Martina Forsberg (S) till ersättare i kulturnämnden.
Sammanfattning
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Karl Paine Huenupi (S) har inkommit med begäran om entledigande från samtliga
uppdrag inom Region Kronoberg. Karl Paine Huenupi (S) har följande
uppdrag utsedda av regionfullmäktige under innevarande mandatperiod:
•

2:e vice ordförande Kulturnämnden

•

Ersättare i regionstyrelsen

•

Ledamot Kulturparken Småland AB

•

Ledamot i Stiftelsen Smålands muséum

Övriga uppdrag förrättas av den politiska instans som tidigare beslutat om
desamma.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1.

Entlediga Karl Paine Huenupi (S) från uppdrag som ledamot och 2:e vice
ordförande i Kulturnämnden, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i
Kulturparken Småland AB och Stiftelsen Smålands muséum.
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2.

Utse Ros-Marie Jönsson Neckö (S) till ledamot och 2 vice ordförande i
Kulturnämnden.

3.

Utse Carl-Olof Bengtsson (S) till ersättare i regionstyrelsen.

4.

Nominera Sara Rosén Andersson (S) till ledamot i Kulturparken Småland
AB.

5.

Nominera Otto Lindlöf (S) till ledamot i Stiftelsen Smålands muséum.

6.

Utse Martina Forsberg (S) till ersättare i kulturnämnden.

Expedieras till

Kulturparken Småland AB
Stiftelsen Smålands museum
Beslutsunderlag
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• Avsägelse av politiska uppdrag

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 146

Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar
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• Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020, cirkulär
20:37

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2020-10-28 och 2020-10-29

§ 147

Entledigande av uppdrag i
regionfullmäktige (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Entlediga Karl Paine Huenupi (S) från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige, samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
2. Entlediga Tobiaz Kowalski (V) från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige, samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
3.Entlediga Björn Tisjö (M) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige,
samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning

Karl Paine Huenupi (S), Tobiaz Kowalski (V) och BjörnTisjö (M) har inkommit
med avsägelse av uppdrag inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige beslutar att
Entlediga Karl Paine Huenupi (S) från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige, samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny
sammanräkning.
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Entlediga Tobiaz Kowalski (V) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige,
samt överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Entlediga Björn Tisjö (M) från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige, samt
överlämnar beslutet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Expedieras till

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Entledigande av uppdrag i regionfullmäktige
Avsägelse av politiska uppdrag
Avsägning av uppdrag
Avsägelse av politiska uppdrag för Moderaterna i Region Kronoberg
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