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§ 191

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.
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§ 192

Val av justerare
Beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker digitalt senast den 17 november 2022.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker digitalt senast den 17 november 2022.
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§ 193

Information utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämnder, bolag och
kommunalförbund som regionen är medlem i. Uppsikten utgör förutsättning för
att regionstyrelsen ska kunna leda och samordna regionen angelägenheter, och i
det fall detta inte fungerar tillse att frågan förs upp till behandling av
regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska vidare övervaka den ekonomiska
förvaltningen, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
regionfullmäktige har bestämt, att lagar och förordningar följs samt att medlen
används på ett ändamålsenligt sätt.
Regionstyrelsen har kallat företrädare för Almi Företagspartner Kronoberg AB.
Följande frågor ska besvaras utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt:
- Information om arbetet med budget och verksamhetsplan.
- Vad behöver regionstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt ha kännedom om?
- Utveckling på gång inom bolagets verksamhet?
- Största utmaningarna kommande året för bolaget?

Mats Lundmark, VD för Almi Företagspartner Kronoberg AB, informerar om:
- Marknadsläget, Sverige är på väg in i en lågkonjunktur – Almi möter behoven i
sin kompletterande roll och med nya strategin.
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- Lägesrapport avseende Almis arbete med finansiering och företagsutveckling.
- Budget 2023 visar att Almi-koncernen behöver vända kostnadsutvecklingen. En
tydlig målsättning i budget 2023 är därför att de löpande driftskostnaderna ska
hållas oförändrade jämfört med det lägsta av budget och sannolikt utfall för
innevarande år.
- Målstruktur för Almi-koncernen speglar de fyra strategiska målen i den nya
strategin samt områdena Attraktiv arbetsgivare och Kvalitet och regelefterlevnad.
- Strategi 2027 som är utgångsläge med fyra utmanande mål där en mätbar
förflyttning ska åstadkommas. Budget och verksamhetsplan 2023 ska utgå från
dessa.
- Indikatorer som stödjer målen i målstrukturen. Almis uppdrag samt de
ekonomiska målen tas fram i verksamheten och följs separat. Uppdragsmålen följs
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upp separat i års- och hållbarhetsredovisningen årsvis och ingår inte längre i
målstrukturen
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
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§ 194

Redovisning - Uppdrag till regiondirektör
avseende energibesparing (22RGK1788)
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patrik Hjelm, fastighetschef informerar om:
- Statistik för regionens elförbrukning.
- Statistik för regionens värmeförbrukning.
- Åtgärdsförslag på kort och lång sikt.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

Signature reference: 186c6582-76a4-4107-8d05-a014d9e5c45e

• Presentation - uppdrag till regiondirektör avseende energibesparing
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§ 195

Regiondirektörens rapport
Beslut

1. Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till nästa sammanträde med
regionstyrelsen återkomma med redovisning av remisser, nybesök, utredningar,
behandlingar m.m. för regionens BUP-verksamhet uppdelat på vårdval BUP och
övrig BUP 2019-2022.
Sammanfattning

Martin Myrskog, regiondirektör, informerar om:
- Regionens arbete med preboarding och onbarding inom ramen för regionens
arbete som attraktiv arbetsgivare.
- Privata vårdgivare anslutna till Cosmic.
- Tillgänglighet:
- Andel patienter som får en medicinsk bedömning av legitimerad personal
inom tre dagar i primärvården (offentlig och privat regi).
- Andel besök inom tre dagar till legitimerad personal i primärvården för
medicinsk bedömning.
- Andel väntande patienter som väntat 60 dagar eller kortare (offentlig och
privat regi) - mottagning eller operationsåtgärd.
- Andel väntande patienter som väntat 60 dagar eller kortare (offentlig och
privat regi) - första kontakt.
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- Andel återbesök inom medicinskt måldatum.
- Andel patienter som väntat 90 dagar eller mindre till första besök
specialiserad vård (offentlig regi).
- Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på
operation/åtgärd (offentlig regi).
- Antal väntande till mottagning 2021-01-01 - 2022-09-30.
- Antal väntande till operation/behandling i Region Kronoberg 2021-01-01 2022-09-30.
- Totalt antal väntande till BUP offentlig regi 2019-06-01 - 2022-09-30.
- Totalt antal väntande till nybesök inom barn- och
ungdomspsykiatri/vårdgivare inom vårdval.
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- Totalt antal genomförda nybesök inom barn- och
ungdomspsykiatri/vårdgivare inom vårdval.
- Totalt antal väntande till behandling inom barn- och
ungdomspsykiatri/vårdgivare inom vårdval.
- Totalt antal genomförda till behandling inom barn- och
ungdomspsykiatri/vårdgivare inom vårdval.
- Totalt antal väntande till utredning inom barn- och
ungdomspsykiatri/vårdgivare inom vårdval.
- Totalt antal genomförda till utredning inom barn- och
ungdomspsykiatri/vårdgivare inom vårdval.
- Andel telefonsamtal som besvaras av offentlig drivna vårdcentraler samma
dag.
- Resultat av pulsmätning inom Region Kronoberg hösten 2022.
- RPA, Robotic Process Automation - digital medarbetare, ”Robeck” och värdet
av dess volymuppgifter.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Yrkanden

Yngve Filipsson (L) föreslår att regionstyrelsen bifaller följande tilläggsyrkande:
"Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till nästa sammanträde
med regionstyrelsen återkomma med redovisning av remisser, nybesök,
utredningar, behandlingar m.m. för regionens BUP-verksamhet uppdelat på
vårdval BUP och övrig BUP 2019-2022."
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Yngve Filipssons (L)
tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen bifaller yrkandet.
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§ 196

Månadsrapport oktober 2022 för Region
Kronoberg (22RGK73)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner månadsrapport oktober 2022 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Periodens ackumulerade ekonomiska resultat, budgetavvikelse för respektive
nämnd och aktuella mätetal framgår av bifogat utdrag från Region Kronobergs
QlikSense applikation för månadsuppföljning.
Rapporten är framtagen i enlighet med beslutad rapportering för 2022.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner månadsrapport oktober 2022 för Region Kronoberg.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Månadsrapport oktober 2022 Region Kronoberg
• Månadsrapport oktober 2022 Region Kronoberg
• §254 RSAU Månadsrapport oktober 2022 för Region Kronoberg
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§ 197

Direktiv för den politiska styrgruppen för
byggnation av nytt sjukhus i Växjö och ny
vårdbyggnad vid Ljungby lasarett
(22RGK1787)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Fastställa direktiv för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i
Växjö, samt ny vårdbyggnad inom sjukhusområdet i Ljungby.
2. Utse regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till politisk styrgrupp
för projektet byggnation av nytt sjukhus i Växjö och ny vårdbyggnad inom
sjukhusområdet i Ljungby.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott har utgjort politisk styrgrupp för beredning av
ärendet Byggnation av nytt sjukhus i Växjö sedan 2019. Regionfullmäktige
beslutade den 2 mars 2022 att bygga nytt sjukhus på tomten i Räppe och att
därmed beställa fas 1 i projektet – planering, projektering och tidskritiska arbeten.
Vid samma tillfälle beslutade regionfullmäktige om byggnation av ny vårdbyggnad
vid Ljungby lasarett.
På grund av den långa projekttiden finns det ett behov att ledning och styrning av
projekten varför ett direktiv har beretts för den politiska styrgruppen.
Regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter föreslås utgöra politisk
styrgrupp för projektet byggnation av nytt sjukhus.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Fastställa direktiv för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i
Växjö, samt ny vårdbyggnad inom sjukhusområdet i Ljungby.
2. Utse regionstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter till politisk styrgrupp
för projektet byggnation av nytt sjukhus i Växjö och ny vårdbyggnad inom
sjukhusområdet i Ljungby.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Direktiv för den politiska styrgruppen för byggnation av
nytt sjukhus i vVäxjö och ny vårdbyggnad vid Ljungby lasarett

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Signature reference: 186c6582-76a4-4107-8d05-a014d9e5c45e

• Projektdirektiv för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt sjukhus i
Räppe
• §256 RSAU Direktiv för den politiska styrgruppen för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö och ny vårdbyggnad vid Ljungby lasarett
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§ 198

Remissyttrande – Regler om privata
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården (Ds
2022:15) (22RGK1359)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs
svar till Regeringskansliet.
Reservation

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för bifall till eget yrkande.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Förslagen i promemorian innefattar regleringar om att det inte längre ska vara
möjligt att bedriva offentligt finansierad vård och ta emot patienter med privat
sjukvårdsförsäkring för samma sorts vård. Vidare föreslås att vårdgivare som har
avtalat om att ta emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring ska inte få
remittera till den offentligt finansierade vården.
Sammanfattningsvis avstyrker Region Kronoberg förslagen i utredningen, och
instämmer i remissyttrandet lämnat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Förslag till beslut
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Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region Kronobergs
svar till Regeringskansliet.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), föreslår att
regionstyrelsen bifaller ändringsyrkandet enligt bilaga 1.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut eller Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande. Han
finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning
begärs.
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Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja och
den som vill bifalla Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande röstar nej.
Ledamot

Ja/nej/avstår

Roland Gustbée (M)

Ja

Emma Falkbacken (M)

Ja

Elizabeth Peltola (C)

Ja

Golnoush Lundén (C)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Ja

Melena Jönsson (SD)

Ja

Robert Fredriksson (SD)

Ja

Eva-Britt Svensson (V)

Nej

Ragnar Lindberg (S)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Robert Olesen (S)

Nej

Henrietta Serrate (S)

Nej

Mikael Johansson (M) ordf

Ja
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Nio ledamöter röstar ja och sex ledamöter röstar nej. Det innebär att
regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - remissyttrande Regler om privata sjukvårdsförsäkringar
inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)
• Remissyttrande - Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)
• Remiss Promemorian Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)
• §257 RSAU Remissyttrande – Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15)
• Ändringsyrkande från Socialdemokraterna
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§ 199

Inriktning för fortsatt utveckling av det
nationella systemet för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023–
2027 (22RGK1169)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Ställa sig bakom SKR:s rekommendation om inriktning för fortsatt
utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvårdsområdet under åren 2023–2027.
2. I enlighet med rekommendationer från SKR uppdra åt styrgruppen för
kunskapsstyrning i samverkan (SKS) att fortsatt arbeta i enlighet med
SKR:s rekommendationer för utveckling av det nationella arbetet med
kunskapsstyrning, med medskicket att arbetet med prioriteringar gällande
bland annat kompetensförsörjning och ekonomiska resurser bör utvecklas
utifrån rådande och kommande förutsättningar.
Sammanfattning

Efter den inledande etablerings- och uppbyggnadsfasen av det nationella systemet
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet har SKR (Sveriges
Kommuner och Regioner) utvärderat arbetet och slutsatserna har legat till grund
för SKR:s föreslagna inriktning och prioritering för det fortsatta
utvecklingsarbetet med kunskapsstyrning åren 2023-2027. Sammanfattningsvis är
SKR:s övergripande slutsats att vision och mål bör ligga fast, men att större vikt
fortsättningsvis behöver läggas på implementering och uppföljning med fokus på
att minska oönskad variation och öka jämlikheten.
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Respektive region uppmanas nu att besluta om utveckling av det lokala arbetet
med ett nationellt gemensamt system för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvårdsområdet, med en inriktning för fortsatt arbete på att:
- Gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och
utvecklingsfas.
- Kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar utveckling
av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och nära vård och
omsorg tillämpas.
- Fokus för regionerna i första hand ska vara bland annat att tillgängliggöra
aktuella kunskapsstöd för personal, nyttja patientkraften och fortsatt utvecklas
samarbetet med kommunerna.
- Regionerna i enlighet med tidigare rekommendation från SKR:s förbundsstyrelse
från år 2017 om etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
fortsätter det redan påbörjade arbetet.
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Region Kronoberg föreslås nu ställa sig bakom den av SKR föreslagna
inriktningen på det fortsatta arbetet och utvecklingen av det nationella systemet
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdens område.
Region Kronoberg ser stora fördelar med den nationella systemet för
kunskapsstyrning men vill göra ett medskick i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Region Kronoberg anser att arbetet med prioriteringar bör utvecklas utifrån
rådande och kommande förutsättningar – bland annat vad gäller
kompetensförsörjning och ekonomiska resurser.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 92/2022 att föreslå regionstyrelsen
besluta att:
1.
Ställa sig bakom SKR:s rekommendation om inriktning för fortsatt
utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvårdsområdet under åren 2023–2027.
2.
I enlighet med rekommendationer från SKR uppdra åt styrgruppen för
kunskapsstyrning i samverkan (SKS) att fortsatt arbeta i enlighet med SKR:s
rekommendationer för utveckling av det nationella arbetet med kunskapsstyrning,
med medskicket att arbetet med prioriteringar gällande bland annat
kompetensförsörjning och ekonomiska resurser bör utvecklas utifrån rådande och
kommande förutsättningar.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
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1. Ställa sig bakom SKR:s rekommendation om inriktning för fortsatt
utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvårdsområdet under åren 2023–2027.
2. I enlighet med rekommendationer från SKR uppdra åt styrgruppen för
kunskapsstyrning i samverkan (SKS) att fortsatt arbeta i enlighet med
SKR:s rekommendationer för utveckling av det nationella arbetet med
kunskapsstyrning, med medskicket att arbetet med prioriteringar gällande
bland annat kompetensförsörjning och ekonomiska resurser bör utvecklas
utifrån rådande och kommande förutsättningar.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023–2027
• Tjänsteskrivelse - Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet
för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027
• §92 HSN Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023–2027

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15
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• Meddelande 13/2022 – Rekommendation till regioner om inriktning för
fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälsooch sjukvårdsområdet 2023-2027
• §258 RSAU Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för
kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023–2027

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 200

Bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd år
2023 (22RGK1474)
Beslut

Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2023. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2023.
Sammanfattning

Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag för
2023 om 75 000 kronor. Frikyrkorådet fungerar som ekumenisk huvudman för
den sjukhuspastorstjänst som ingår i Sjukhuskyrkans personalteam tillsammans
med Svenska Kyrkans personal. Region Kronoberg har i flera decennier
beviljat ansökan om bidrag för verksamheten, eftersom den utgör en viktig
funktion för såväl patienter, anhöriga och personal.
Regionstyrelsen föreslås bevilja Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75
000 kronor för 2023. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar för 2023.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000 kronor för
2023. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar för 2023.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Bidag till Kronobergs läns frikyrkoråd år 2023
Enkel prövning för barnets bästa bidrag till Kronobergs frikyrkoråd 2023
Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd för år 2023
§259 RSAU Bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd år 2023

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 201

Regionsamverkan Sydsverige –
handlingsplan och budget 2023
(22RGK287)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2023 med
utblick 2024 och 2025.
2. Anslå 300 000 kronor i medlemsavgift ur regionstyrelsens driftram 2023.
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige med är ett samarbete mellan Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköping, Region Kalmar län, Region Kronoberg och
Region Skåne kring bland annat:
•

arbetsmarknad och kompetensförsörjning,

•

bredband och digitalisering,

•

infrastruktur och kollektivtrafik samt

•

kultur.
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Samarbete sker på politisk och tjänstemannanivå, där både styrande och
oppositionspolitiker medverkar. Målsättningen är att skapa en grund för ökad
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige och Sverige. Syftet är att, med
medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i de
sex regionerna.
Regionsamverkan Sydsveriges styrelsen har beslutat skicka handlingsplan och
budget 2023 till medlemsorganisationerna för eventuella synpunkter och
godkännande. Styrelsen beslutar slutligen om dokumenten vid sitt styrelsemöte
den 8 december 2022. Medlemsavgift föreslås vara densamma för Region
Kronoberg som föregående år, det vill säga 300 000 kr.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2023 med
utblick 2024 och 2025.
2. Anslå 300 000 kronor i medlemsavgift ur regionstyrelsens driftram 2023.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - handlingsplan och budget för Regionsamverkan Sydsverige
2023
• Handlingsplan och budget 2023 (med utblickar för 2024 och 2025)
• Mötesanteckningar från styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 2022-10-06
• §260 RSAU Regionsamverkan Sydsverige – handlingsplan och budget 2023

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 202

Sammanträdesplan 2023 (22RGK141)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner reviderad sammanträdesplan 2023 för regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 114/2022 sammanträdesplan för Region
Kronobergs politiska organisation.
För att tidigare kunna genomföra valärenden med anledning av ny mandatperiod,
föreslås att regionstyrelsens sammanträde den 24 januari flyttas till den 17 januari.
Vidare föreslås att regionstyrelsens sammanträde den 21 mars flyttas till den 23
mars, eftersom Sveriges Regioner och Kommuners valkongress är den 21 mars.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner reviderad sammanträdesplan 2023 för regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
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• Sammanträdesplan Region Kronoberg 2023 - förslag
• §114 RF Sammanträdesplan 2023
• §261 RSAU Sammanträdesplan 2023

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 203

Förslag till inriktningsbeslut om ändrade
åldersgränser vid inloggning i 1177tjänster (22RGK1712)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Region Kronoberg ställer sig bakom den föreslagna målbilden för barn,
unga och deras vårdnadshavare i 1177-tjänster och de tillhörande
förslagen på inriktning när det gäller åldersgränser sammanfattade i
Ineras ”Underlag för inriktningsbeslut om åldersgränser 1177”.
2. Region Kronoberg åtar sig att delta i kommande arbete med att realisera
förslagen, inledningsvis genom att tillsätta personer till en särskild
referensgrupp.
Sammanfattning
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Det finns ett ramverk som reglerar de åldersgränser som gäller när minderåriga
och deras vårdnadshavare ska få tillgång till barnets journalinformation digitalt,
genom att logga in på 1177.se och använda tjänsten Journalen. Samtliga regioner
har fattat beslut om att stå bakom det gemensamma ramverket som säger att alla
invånare från 16 år ska ha tillgång till all information om sig själv som
dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård.
Vårdnadshavare har enligt gällande ramverk tillgång till sina barns
journalinformation i tjänsten fram till det att barnet fyller 13 år. Samma
åldersgräns för vårdnadshavare gäller även för övriga personliga tjänster som nås
via inloggning på 1177.se. Inera tillsatte under våren 2022 en utredning för att
göra en ordentlig genomlysning av behov, krav och förutsättningar för
åldersgränser i alla 1177-tjänster som kräver inloggning, med önskemål om att
föreslå ett mer långsiktigt, ändamålsenligt och heltäckande ramverk än det
nuvarande. Utredningen har tagit fram en rapport, inklusive en
barnkonsekvensanalys, som bifogas förslag till inriktningsbeslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Region Kronoberg ställer sig bakom den föreslagna målbilden för barn,
unga och deras vårdnadshavare i 1177-tjänster och de tillhörande
förslagen på inriktning när det gäller åldersgränser sammanfattade i
Ineras ”Underlag för inriktningsbeslut om åldersgränser 1177”.
2. Region Kronoberg åtar sig att delta i kommande arbete med att realisera
förslagen, inledningsvis genom att tillsätta personer till en särskild
referensgrupp.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut angående utredning av åldersgränser i 1177
• Följebrev till utredning och förslag till inriktningsbeslut för åldersgränser i
1177-tjänster inklusive bilagor
• Sammanfattning och förslag till inriktningsbeslut gällande åldersgränser 1177
• Utredningsrapport om åldersgränser 1177
• Analysmall barnkonsekvensanalys Åldersgränser 1177-tjänster
• Analysmall barnkonsekvensanalys Åldersgränser 1177-tjänster
• §262 RSAU Förslag till inriktningsbeslut om ändrade åldersgränser vid
inloggning i 1177-tjänster

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 204

Uppföljning av hållbarhetsprogrammet –
delår 2022 (17RK1047)
Beslut

Regionstyrelsen noterar delårsuppföljningen av hållbarhetsprogrammet till
protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade §17/2020 att uppföljning av hållbarhetsprogrammets
årliga genomförandeplan ska ske på halv- och helårsbasis. Denna
delårsuppföljning beskriver utfallet av planerade insatser under januari-juni 2022.
Flertalet inplanerade insatser fortskrider enligt plan men vissa insatser är ännu inte
påbörjade och ett antal åtgärder riskerar att bli fördröjda bland annat på grund av
covid-19-pandemin.
En del mål kan bli svåra att nå till 2023. Till exempel målet om att minska
kostnader för hyrpersonal och målet om max 250 uthämtade antibiotikarecept per
invånare. Antalet uthämtade antibiotikarecept är tillbaka på samma nivå som före
pandemin och kostnaden för hyrpersonal har inte minskat. Kassation av
läkemedel har även ökat då det under pandemin skapades förråd av kritiska
läkemedel.
Även målet om att vi ska använda 100 procent förnybara bränslen i våra ägda och
leasade fordon kan bli svårt att nå. Den senaste uppföljningen (helår 2021) visar
att andelen förnybart sjunkit till 76 procent jämfört med 84 procent 2020.
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Livsmedelspriserna har ökat betydligt på grund av ökade energikostnader och
leveransproblem i samband med pandemin och situationen i Ukraina. Målet om
70 procent ekologiska livsmedel till år 2023 bedöms svårt att nå med nuvarande
livsmedelsbudget.
Målet om att minska pappersförbrukningen med 40 procent är också en utmaning
där nya arbetssätt och fortsatt digitalisering krävs för att lyckas. Det finns även
utmaningar kopplat till målet om att minska matsvinnet med 75 procent. Dels är
målet väldigt ambitiöst och dels saknas det i dagsläget en metod för att mäta totalt
matsvinn.
Folkhälsoberedningen beslutade § 37/2022 att godkänna delårsuppföljning av
hållbarhetsprogrammet och överlämna den till regionstyrelsen för information.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar delårsuppföljningen av hållbarhetsprogrammet till
protokollet.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Förslag till beslut - Uppföljning av hållbarhetsprogrammet – delår 2022
Hållbarhetsredovisning delår 2022
§37 FHB Uppföljning av hållbarhetsprogrammet – delår 2022 (17RK1047)
§263 RSAU Uppföljning av hållbarhetsprogrammet – delår 2022

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 205

Letter of intent mellan Region Kronoberg
och Växjö Energi om köp av
klimatförbättrad fjärrvärme (22RGK1651)
Beslut

Regionstyrelsen tecknar Letter of intent mellan Region Kronoberg och Växjö
Energi om köp av klimatförbättrad fjärrvärme.
Sammanfattning

Växjö Energi AB, VEAB avser att samla in och lagra koldioxid från rökgaser i en
BIO CCS anläggning. Genom att skriva under letter of intent visar Region
Kronoberg ett intresse för VEAB:s premiumprodukt klimatförbättrad fjärrvärme
och åtar sig att köpa tjänsten under förutsättning att den är konkurrenskraftig och
att beslut om detta tas i budget för 2027.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen tecknar Letter of intent mellan Region Kronoberg och Växjö
Energi om köp av klimatförbättrad fjärrvärme.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Letter of intent mellan Region Kronoberg och Växjö
Energi om köp av klimatförbättrad fjärrvärme
• Letter of intent BIO CCS VEAB Region Kronoberg
• Tjänsteskrivelse - Letter of intent från Växjö Energi för köp av
klimatförbättrad fjärrvärme från BIO CCS anläggning
• §264 RSAU Letter of intent mellan Region Kronoberg och Växjö Energi om
köp av klimatförbättrad fjärrvärme

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 206

Ett förändrat klimat Klimatanpassningsplan för Region
Kronoberg (22RGK1553)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner Klimatanpassningsplan för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av
ett varmare och förändrat klimat. Genom att anpassa organisationen till ett
förändrat klimat kan till exempel skador förebyggas, hälsorisker minskas,
kostnader minskas och nya möjligheter tas tillvara.
Klimatanpassningsplanen utgör ett av delmålen i Hållbarhetsprogrammet och
identifierar hur Region Kronobergs verksamheter behöver förbereda sig för ett
förändrat klimat med fokus på hälsa, egendom och infrastruktur.
Klimatmodeller visar att sannolikheten för flera extrema vädersituationer, såsom
värmeböljor, torka och översvämningar ökar i ett varmare klimat. Städer och
urbana områden är särskilt sårbara för värmeböljor, översvämningar och torka,
vilket kan påverka infrastruktur, människors hälsa och den ekonomiska
utvecklingen.
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Målet är att Region Kronoberg ska:
•

Känna till framtida klimatscenarier vid köp av nya fastigheter.

•

Klimatanpassningsaspekter ska beaktas vid ny- och ombyggnationer.

•

Minska risken för patienter och personal genom bra lokaler som är rustade
för exempelvis värmeböljor och skyfall/extremväder.

•

Ha en ökad kunskap om nya sjukdomar, och dess effekter, som följer av
ett ändrat klimat.

•

Identifiera eventuella positiva effekter av ett förändrat klimat.

Utifrån de konsekvenser som klimatförändringarna bedöms få, föreslås ett antal
åtgärder genomföras inom olika verksamheter:
•

Genomföra analys över hur fastigheter kan arbeta med
klimatanpassningsfrågan genom hela processen, från planering till
anpassning av befintlig fastighet.

•

Genomföra analys av framkomlighet på vägar och viktiga
utryckningsvägar som riskerar att översvämmas. På de platser som riskerar
att översvämmas behöver alternativa vägar kartläggas.

Protokoll
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•

Se över ökad förekomst av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt allergier.

•

Värdera ökad förekomst av infektionssjukdomar.

•

Värdera ökad förekomst av depressioner och andra psykiska sjukdomar.

•

Värdera ökad förekomst av resistenta bakterier och antibiotika.

•

Bevaka utbredning och förekomst av TBE och Borrelia.

•

Informera om och övervaka West-Nile feber och andra vektorburna
sjukdomar som beskrivs i analysen.

•

Följa vaccinutvecklingsläget.

•

Se över Epidemi- och influensapandemiplan så den omfattar smittsamma
sjukdomar till följd av klimatförändringar.

•

Utreda möjligheterna med en ökad sommarturism i länet.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Klimatanpassningsplan för Region Kronoberg.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Ett förändrat klimat - Klimatanpassningsplan för Region
Kronoberg
• Ett förändrat klimat - Klimatanpassningsplan för Region Kronoberg
• §265 RSAU Ett förändrat klimat - Klimatanpassningsplan för Region
Kronoberg

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 207

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023
(22RGK70)
Beslut

Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens verksamhetsplan 2023 i enlighet med
bifogat förslag.

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) avstår från att delta i
beslutet.
Protokollsanteckning

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) lämnar in en
protokollsanteckning enligt bilaga 2.
Sammanfattning

I enlighet med regionfullmäktiges beslut ska nämnder och styrelser upprätta egna
verksamhetsplaner för att konkretisera och verkställa regionfullmäktiges beslut till
budget för 2023-2025. Nämnder och styrelser ska även fatta beslut och fördela
ramar till underliggande nivå.
I bifogat dokument finns upprättat ett förslag till verksamhetsplan för
regionstyrelsen 2023 utifrån regionfullmäktiges beslut.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens verksamhetsplan 2023 i enlighet med
bifogat förslag.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023
• Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023
• §266 RSAU Regionstyrelsens verksamhetsplan 2023

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 208

Inriktningsdirektiv ny Regional
utvecklingsstrategi (22RGK1247)
Beslut

Regionstyrelsen uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi utifrån framtaget inriktningsdirektiv.
Sammanfattning

Under nästkommande mandatperiod 2022–2026 ska Region Kronoberg för att
följa förordningen (2017:583) antingen revidera eller ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi.
Regionfullmäktige gav i budget 2023–2025 i uppdrag till regionala
utvecklingsnämnden att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi inför 2025. För
att tydliggöra och underlätta uppdraget har ett inriktningsdirektiv tagits fram. Den
beskriver hur Region Kronoberg ser på syftet med en regional utvecklingsstrategi,
ram och avgränsning för dokumentets innehåll, vad den ska innehålla, hur arbetet
ska organiseras samt övergripande plan för dialoger och tidsplan.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 65/2022 att föreslå regionstyrelsen
uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi utifrån framtaget inriktningsbeslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi utifrån framtaget inriktningsdirektiv.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Inriktningsdirektiv ny Regional utvecklingsstrategi
• Tjänsteskrivelse Inriktningsdirektiv ny Regional utvecklingsstrategi
• §65 RUN Inriktningsdirektiv för ny regional utvecklingsstrategi

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 209

Partistöd 2023 (22RGK144)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd för år 2023 enligt följande:
Socialdemokraterna 2 310 000 kronor
Moderaterna 1 470 000 kronor
Sverigedemokraterna 1 155 000 kronor
Kristdemokraterna 630 000 kronor
Vänsterpartiet 630 000 kronor
Centerpartiet 525 000 kronor
Liberalerna 420 000 kronor
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och regioner ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i Reglemente för partistöd,
partigruppsanslag och anslag till politiska sekreterare som fastställdes av
regionfullmäktige § 113/2022. 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. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt av
regeringen till 52 500 kronor.
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Partistöd för år 2023 utgår enligt följande:
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

21

105 000

2 205 000

2 310 000

Moderaterna

13

105 000

1 365 000

1 470 000

Sverigedemokraterna 10

105 000

1 050 000

1 155 000

Kristdemokraterna

5

105 000

525 000

630 000

Vänsterpartiet

5

105 000

525 000

630 000

Centerpartiet

4

105 000

420 000

525 000

Liberalerna

3

105 000

315 000

420 000

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 4 kap. 29 § första stycket
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kommunallag (2017:725). Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd för år 2023 enligt följande:
Socialdemokraterna 2 310 000 kronor
Moderaterna 1 470 000 kronor
Sverigedemokraterna 1 155 000 kronor
Kristdemokraterna 630 000 kronor
Vänsterpartiet 630 000 kronor
Centerpartiet 525 000 kronor
Liberalerna 420 000 kronor
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Partistöd 2023
• §267 RSAU Partistöd 2023
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§ 210

Sändning av regionfullmäktige 2023
(22RGK145)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2023 ska sändas via webben,
kabel-tv och närradio.
2. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges ordförande Roland Gustbée
(M) som ansvarig utgivare för webbsändningarna för perioden 2022-11-30
- 2023-12-31.
3. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges förste vice ordförande Gunnar
Nordmark (L) som ställföreträdande ansvarig utgivare för
webbsändningarna för perioden 2022-11-30 - 2023-12-31.
4. Regionfullmäktige anslår medel för ändamålet ur regionfullmäktiges
budget 2023.
Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats.
Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för press, radio och tv.
Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen.
Regionfullmäktige föreslås utse fullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare av
regionfullmäktiges webbsändningar. En utgivare har möjlighet att utse
ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av
regionfullmäktige. Regionfullmäktige föreslås utse förste vice ordförande som
ställföreträdande utgivare vid ordförandes frånvaro.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2023 ska sändas via webben,
kabel-tv och närradio.
2. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges ordförande Roland Gustbée
(M) som ansvarig utgivare för webbsändningarna för perioden 2022-11-30
- 2023-12-31.
3. Regionfullmäktige utser regionfullmäktiges förste vice ordförande Gunnar
Nordmark (L) som ställföreträdande ansvarig utgivare för
webbsändningarna för perioden 2022-11-30 - 2023-12-31.
4. Regionfullmäktige anslår medel för ändamålet ur regionfullmäktiges
budget 2023.
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Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2023
• §268 RSAU Sändning av regionfullmäktige 2023
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§ 211

Annonsering av regionfullmäktige 2023
(22RGK1886)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2023 ska
införas i Smålandsposten och Smålänningen, samt på Region Kronobergs
digitala anslagstavla.
2. Medel anslås ur regionfullmäktiges budget 2023.
Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år besluta om i
vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för årets möten ska
annonseras.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2023 ska
införas i Smålandsposten och Smålänningen, samt på Region Kronobergs
digitala anslagstavla.
2. Medel anslås ur regionfullmäktiges budget 2023.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Annonsering av regionfullmäktige 2023
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§ 212

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2022 (22RGK78)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2022.
Sammanfattning

I enlighet med 5 kap. 35 § kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt
beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från att motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning. Enligt Region Kronobergs
arbetsordning för regionfullmäktige ska regionstyrelsen årligen redovisa de
motioner som inte har beretts färdig på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde.
2021 redovisade regionstyrelsen att 13 motioner inte hade beretts. Samtliga har nu
behandlats av regionfullmäktige. Sedan 2021 års redovisning har fyra motioner
inkommit. Samtliga har behandlats av regionfullmäktige.
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2021 redovisade regionstyrelsen att två inkomna medborgarförslag inte hade
beretts. Samtliga har nu behandlats. Sedan 2021 års redovisning har fem
medborgarförslag inkommit. Av dessa har två inte beretts.
Medborgarförslag

Inkom

Beredning

Medborgarförslag - Att
möta psykisk ohälsa med
ökad kvalitet och
tillgänglighet
(22RGK1466)

2022-08-26

Hälso- och
sjukvårdsnämnden
kommer att bereda
ärendet den 23 november
2022. Regionfullmäktige
kommer att behandla
ärendet den 8 februari
2023.

Medborgarförslag
gällande hantering av
sjukvårdsremiss
(22RGK1503)

2022-09-03

Regionfullmäktige
beslutade § 134/2022 att
överlämna beslutanderätt
till hälso- och
sjukvårdsnämnden som
kommer att behandla
ärendet den 23 november
2022.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2022.
Beslutsunderlag

Signature reference: 186c6582-76a4-4107-8d05-a014d9e5c45e

• Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
2022
• §269 RSAU Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2022
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§ 213

Tandvårdstaxa 2023 (22RGK64)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller
från och med den 15 januari 2023.
2. Fastställa frisktandvårdstaxa. Taxan gäller från och med den 1 mars 2023.
Reservation

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för bifall till eget yrkande.
Sammanfattning
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Förslag till allmäntandvårdstaxa 2023 innebär en genomsnittlig höjning med 4,6
procent och drygt 4,6 procent för specialisttandvårdstaxan. Förslag till
frisktandvårdstaxa innebär en genomsnittlig höjning med 4,5 procent.
Kostnadsutvecklingen under år 2022 och 2023 förväntas vara hög och prognosen
för prisindexet LPIK (landstingsprisindex) beräknas upp gå till 4 procent år 2022
och 6,8 procent år 2023. Utfallet för LPIK 2021 uppgick till 3,2 procent.
Förslag till taxehöjning 2023 är i nivå med referensprislistans höjning som
beslutats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Referensprislistan
syftar till att underlätta för patienter att jämföra priser på tandvård och ge en bild
av vad TLV anser att ett normalpris för en behandling kan vara. Jämfört med
referensprislistan har Region Kronoberg generellt 6 procent högre priser för
allmäntandvården år 2021. Jämfört med närliggande regioner och riket har dock
Region Kronoberg lägre priser med undantag för Blekinge. Medelvärdet för riket
är 9 procent högre än referensprislistan och generellt har Halland (29 procent),
Kalmar (9 procent) och Skåne (9 procent) högre priser än Kronoberg. Blekinge
har generellt 5 procent högre pris jämfört med referensprislistan. För
specialisttandvården har Region Kronoberg 5 procent högre pris jämfört med
referensprislistan år 2021. Medelvärdet för riket är 14 procent högre än
referensprislistan och generellt har Blekinge (9 procent), Halland (19 procent),
Kalmar (7 procent) och Skåne (10 procent) högre priser än Kronoberg. I
jämförelse med medelvärden och närliggande regioner har Region Kronoberg
lägre taxor avseende frisktandvården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 87/2022 att föreslå regionfullmäktige:
1. Fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller
från och med den 15 januari 2023.
2. Fastställa frisktandvårdstaxa. Taxan gäller från och med den 1 mars 2023.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller
från och med den 15 januari 2023.
2. Fastställa frisktandvårdstaxa. Taxan gäller från och med den 1 mars 2023.
Yrkanden

- Robert Olesen (S), med instämmande av Henrietta Serrate (S), Eva-Britt
Svensson (V), Magnus Carlberg (S), Roland Gustbée (M), Robert Fredriksson
(SD) och Eva Johnsson (KD), föreslår att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
- Robert Olesen (S), med instämmande av Henrietta Serrate (S), Eva-Britt
Svensson (V) och Magnus Carlberg (S), föreslår att regionstyrelsen bifaller
följande tilläggsyrkande:
"att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inför
nästa års taxebeslut utreda möjligheten att sänka taxan för den basala
tandvården."
- Roland Gustbée (M) föreslår att regionstyrelsen avslår Robert Olesens (S) med
fleras tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Signature reference: 186c6582-76a4-4107-8d05-a014d9e5c45e

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Robert Olesens (S)
med fleras tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Robert Olesens (S) med fleras tilläggsyrkande röstar ja och den
som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej.
Ledamot

Ja/nej/avstår

Roland Gustbée (M)

Ja

Emma Falkbacken (M)

Ja

Elizabeth Peltola (C)

Ja

Golnoush Lundén (C)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Ja
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Eva Johnsson (KD)

Ja

Melena Jönsson (SD)

Avstår

Robert Fredriksson (SD)

Avstår

Eva-Britt Svensson (V)

Nej

Ragnar Lindberg (S)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Robert Olesen (S)

Nej

Henrietta Serrate (S)

Nej

Mikael Johansson (M) ordf

Ja

Sju ledamöter röstar ja, sex ledamöter röstar nej och två ledamöter avstår. Det
innebär att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Tandvårdstaxa 2023
Förslag till allmäntandvårdstaxa 2023-01-15
Förslag till specialisttandvårdstaxa 2023-01-15
Förslag till frisktandvårdtaxa 2023-03-01
Jämförelse Södra reg 2021-2022
Enkel prövning barnets bästa tandvårdstaxa 2023
Taxehistorik 2019-2022
§87 HSN Tandvårdstaxa 2023
§270 RSAU Tandvårdstaxa 2023
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§ 214

Regelbok Vårdval Kronoberg - primärvård
2023 (22RGK157)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok Vårdval Kronoberg - primärvård 2023
samt ekonomiska regleringar 2023.
Sammanfattning

Vårdval Kronoberg ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt
val, vilket även ska bidra till att det blir lättare att komma i kontakt med vården
och därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region Kronobergs
krav enligt regelboken. Därefter ingår aktören ett avtal med Region Kronoberg,
vilket ska godkännas av regionstyrelsen.
Följande förändringar är gjorda för 2023:
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- Förtydligande inledning och nära vård
Nära vård är att utgå från individens behov i utformningen av våra vårdtjänster
där primärvården är navet i hälso- och sjukvårdssystemet och ska vara
förstahandsval vid behov av vård. Primärvårdens arbetssätt ska präglas av
sammanhållna vårdprocesser, vilket innebär krav på ett fördjupat och ömsesidigt
gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare med olika organisatorisk
tillhörighet för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande
rehabilitering i möjligaste mån ska kunna ske i ett sammanhang.
- Primärvårdens grunduppdrag är att svara för invånarnas behov av en basal
hälso- och sjukvård vid behandling, rådgivning, förebyggande insatser och
rehabilitering utan avgränsningar vad gäller sjukdom, ålder och patientgrupp. I
primärvårdens grunduppdrag ingår att arbeta förebyggande utifrån såväl
befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar.
Kommuner och regioner har ett delat ansvar som huvudmän för primärvården,
vilket innebär att primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning
och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte
kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
Detta förutsätter en väl fungerande samverkan med kommunerna samt det lokala
civilsamhällets aktörer.
- En fast vårdkontakt ska utses för patienten om hen begär det, eller om det är
nödvändigt för att tillgodose hens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och
säkerhet. Patienten ska få möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt
hos den utförare inom primärvården som patienten valt genom listning.
- Primärvårdsreform. Detta innebär följande förändringar för primärvården:
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•

Vårdgivaren ska erbjuda både fysisk och digital vård.

•

Invånarens rätt att lista om sig begränsas till 2 gånger under en
ettårsperiod om det inte finns särskilda skäl. Rätten att söka vård på valfri
vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning gäller fortfarande.

•

Tillfälliga listningstak är möjligt på grund av patientsäkerhet och
arbetsmiljö.

•

Vårdgarantin gäller endast på den vårdcentral där invånaren är listad och i
länet där man är folkbokförd.

- En fast läkarkontakt bör vara, specialist i allmänmedicin, geriatrik, barn- och
ungdomsmedicin, ha annan likvärdig kompetens, eller fullgöra
specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin.
- Nytt kapitel: IT-stöd och e-tjänster. För att säkerställa ett sammanhållet och
informationssäkert vårdflöde mellan olika vårdgivare och vårdnivåer ska
vårdcentralen använda de IT-stöd/IT-tjänster som regionen tillhandahåller för
hälso- och sjukvårdspersonal och invånare/patienter.
- Vårdersättningen inom vårdvalet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2022 till
5 048 kronor, i samband med beslut om budget för 2023. Uppräkning av 2022 års
vårdersättning har gjorts med 4,3 procent för år 2023 enligt LPIK, inklusive
läkemedel.
De ekonomiska ramarna för vårdvalet räknas upp med 5,9 procent enligt
landstingsprisindex inklusive läkemedel. Uppräkningen är budgeterad för 2023
enligt budgetförslag till regionfullmäktige.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok Vårdval Kronoberg - primärvård 2023
samt ekonomiska regleringar 2023.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Regelbok Vårdval Kronoberg - primärvård 2023
Regelbok Vårdval Kronoberg - primärvård 2023
Ekonomiska regleringar - Vårdval primärvård 2023
Barnrättsbaserat beslutsunderlag Vårdval primärvård 2023
§271 RSAU Regelbok Vårdval Kronoberg - primärvård 2023
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§ 215

Regelbok för specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård 2023
(22RGK707)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner regelbok för specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård 2023.

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) avstår från att delta i
beslutet.
Sammanfattning

Region Kronoberg införde 2020 vårdval inom lag om valfrihetssystem för
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård, Vårdval BUP.
Regionfullmäktige fastställer årligen regelbok för vårdval BUP som anger
förutsättningar och ekonomiska regleringar.
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 specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård eller annan instans.
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Varje år fastställer regionfullmäktige en ekonomisk ram för Vårdval BUP. Ramen
för 2023 uppgår till 43,2 miljoner kronor. Denna ram, exklusive budget för
klinikläkemedel, hyreskostnad för hjälpmedel, kostnader för labprover, utgör ett
kostnadstak. Kostnadstaket för Vårdval BUP för helåret 2023 uppgår till 39,9
miljoner kronor.
Kostnadstaket 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.
De ekonomiska ramarna för vårdvalet räknas upp med 5,9 procent enligt
landstingsprisindex inklusive läkemedel. Uppräkningen är budgeterad för 2023
enligt budgetförslag till regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Regionfullmäktige godkänner regelbok för specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård 2023.
Yrkanden

Yngve Filipsson (L), Robert Fredriksson (SD), Eva Johnsson (KD) och Elizabeth
Peltola (C) föreslår att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Regelbok för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i
öppen vård 2023
• Regelbok för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård 2023
• Barnrättsbaserat beslutsunderlag vårdval BUP 2023
• §272 RSAU Regelbok för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen
vård 2023

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 216

Etablering av koronarangiografi och PCI i
Växjö (21RGK1754)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera utredningen angående koronarangiografi och PCI till protokollet.
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur en etablering av
koronarangiografi och PCI på det nya akutsjukhuset i Räppe påverkar
planeringen av det nya sjukhuset i form av volym och kostnad för
ställningstagande om verksamheten ska inkluderas i planeringen för det
nya sjukhuset. Utredningsuppdraget ska redovisas vid regionfullmäktiges
sammanträde den 8 februari 2023.
3. Ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda lokalförutsättningar för etablering
av koronarangiografi och PCI på Centrallasarettet i Växjö för senare
investeringsbeslut i regionfullmäktige. Utredningsuppdraget ska redovisas
vid regionfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2023
Sammanfattning
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 135/2021 att föreslå regionfullmäktige
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att etablera PCI-verksamhet förlagd
på Centrallasarettet i Växjö (CLV) och att PCI inkluderas i planeringen för det nya
sjukhuset. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 154/2022 att återremittera
ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare beredning i enlighet med
diskussionerna på samverkansnämnden för Region Blekinge och Region
Kronoberg. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade därefter § 63/2022 att ge
hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att, utifrån samverkansnämndens
diskussioner, etablera PCI-verksamhet även i Växjö.
Enligt regionstyrelsens reglemente beslutar regionstyrelsen om Region
Kronobergs hälso- och sjukvårdsutbud. I frågor av principiell beskaffenhet eller
av större vikt beslutar regionfullmäktige i ärenden om hälso- och sjukvårdsutbud.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed överskridit sina befogenheter när
nämnden § 63/2022 beslutade att ge hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att,
utifrån samverkansnämndens diskussioner, etablera PCI-verksamhet även i Växjö.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade därför § 90/2022 att upphäva detta
beslut samt föreslå regionfullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda en
etablering av koronarangiografi och PCI på det nya akutsjukhuset i Räppe samt
utreda lokalförutsättningar för etablering av koronarangiografi och PCI på CLV.
Utredningarna syftar till att utgöra beslutsunderlag inför regionfullmäktiges
ställningstagande om etablering av koronarangiografi och PCI på det nya
akutsjukhuset i Räppe samt CLV.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Driftskostnaderna för en etablering bedöms rymmas inom ramen för hälso- och
sjukvårdsnämndens driftsram. Om regionfullmäktige efter utredningsuppdraget
beslutar att inkludera denna verksamhet i planeringen av det nya akutsjukhuset i
Räppe bör samarbetsavtalet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg
avseende thoraxkirurgi revideras.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Notera utredningen angående koronarangiografi och PCI till protokollet.
2. Ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur en etablering av
koronarangiografi och PCI på det nya akutsjukhuset i Räppe påverkar
planeringen av det nya sjukhuset i form av volym och kostnad för
ställningstagande om verksamheten ska inkluderas i planeringen för det
nya sjukhuset. Utredningsuppdraget ska redovisas vid regionfullmäktiges
sammanträde den 8 februari 2023.
3. Ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda lokalförutsättningar för etablering
av koronarangiografi och PCI på Centrallasarettet i Växjö för senare
investeringsbeslut i regionfullmäktige. Utredningsuppdraget ska redovisas
vid regionfullmäktiges sammanträde den 8 februari 2023
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Etablering av koronarangiografi och PCI i Växjö
§135 HSN Utredning om koronarangiografi och PCI
§154 RSAU Utredning om koronarangiografi och PCI
§63 HSN PCI-verksamhet i Växjö
§90 HSN Etablering av koronarangiografi och PCI i Växjö
Utredning Koronarangiografi och PCI
§273 RSAU Etablering av koronarangiografi och PCI i Växjö

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 217

Länstrafiktaxa 2023 (22RGK66)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2023 i enlighet med upprättad
handling.
Reservation

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för bifall till egna yrkanden.
Sammanfattning

Syftet med föreslagen prisjustering är att till viss del kompensera för de
kostnadsstegringar som sker i samhället och verksamhetens trafikkostnader, men
samtidigt fortsatt kunna erbjuda en enkel och relevant prissättning för
länstrafikens kunder:
Höjningar av biljettpriset sker både för enkelbiljetter, periodbiljetter samt för
skolkort.
• Enkelbiljetter höjs med 2 kr.
• Periodbiljetter höjs med mellan 20-45 kr beroende på zonavstånd.
• Den genomsnittliga prishöjningen uppgår till ca 3,9 procent för enkelbiljetter
och ca 3 procent för periodbiljetter.
• Skolbiljetter prissätts separat från ordinarie periodbiljetter och får en prishöjning
på ca 5 procent för läns- och kommungiltighet samt ca 7 procent för
tätortsgiltighet.
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Trafiknämnden beslutade § 87/2022 att föreslå regionfullmäktige fastställa
Länstrafiktaxa 2023 i enlighet med upprättad handling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2023 i enlighet med upprättad
handling.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), föreslår att
regionstyrelsen bifaller följande ändringsyrkande:
"Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige godkänna taxan med följande
ändring:
- Priserna på enkelbiljetter och periodbiljetter för privatpersoner ska kvarstå
på samma prisnivå som under 2022."

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), föreslår att
regionstyrelsen bifaller följande tilläggsyrkande:
"Trafikdirektören får i uppdrag att till arbetet med länstrafiktaxan 2024 ta
fram förslag på billigare enkelbiljett samt billigare periodbiljett som riktar
sig till pensionärer."
- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), föreslår att
regionstyrelsen bifaller följande tilläggsyrkande:
"Trafikdirektören får i uppdrag att till arbetet med länstrafiktaxan 2024 ta
fram konkreta förslag på hur Länstrafikens intäkter kan öka utan att höja
priset på biljetter."
- Roland Gustbée (M) och Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen
bifaller trafiknämndens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller trafiknämndens förslag till beslut
eller Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande. Han finner att
regionstyrelsen bifaller trafiknämndens förslag till beslut.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S)
med fleras första tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S)
med fleras andra tilläggsyrkande. Han finner att regionstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2023
Länstrafiktaxa 2023
Enkel prövning av barnets bästa
§87 TN Länstrafiktaxa 2023

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 218

Inkallelseordning för styrelser, nämnder
och beredningar med flera under
mandatperiod 2023-2026 (22RGK1599)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer inkallelseordning för tjänstgörande ersättare i
styrelser, nämnder och beredningar med flera för Region Kronobergs politiska
organisation mandatperioden 2023-2026.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL kap 6 § 17 besluta om ersättarnas tjänstgöring i
styrelser och nämnderna. Respektive parti har inkommit med inkallelseordning för
tjänstgörande ersättare för fastställande i regionfullmäktige. I första hand kallas
ersättare från det egna partiet och därefter enligt nedanstående lista. Om ingen
ersättare från angivet parti finns tillgänglig så utser ordförande ersättare.
Centerpartiet – M, KD, L
Kristdemokraterna – M, C, L
Liberalerna – M, KD, C
Moderaterna – KD, C, L
Socialdemokraterna – S, V, C, KD, L
Sverigedemokraterna - KD
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Vänsterpartiet - S, L, KD
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer inkallelseordning för tjänstgörande ersättare i
styrelser, nämnder och beredningar med flera för Region Kronobergs politiska
organisation mandatperioden 2023-2026.
Yrkanden

Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen bifaller följande
ändringsyrkande avseende Vänsterpartiets inkallelseordning:
"Vänsterpartiet - S, C, KD, L"

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Eva-Britt Svenssons
(V) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Inkallelseordning för styrelser, nämnder och beredningar
med flera under mandatperiod 2023-2026
• §274 RSAU Inkallelseordning för styrelser, nämnder och beredningar med flera
under mandatperiod 2023-2026

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 219

Reviderad förbundsordning för Sunnerbo
Samordningsförbund (22RGK131)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Sunnerbo
Samordningsförbund, daterad 2022-11-10.
Sammanfattning

Sunnerbo Samordningsförbund har inkommit med förslag till reviderad
förbundsordning. Föreslagna ändringar är rödmarkerade i förbundsordningen.
Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen föreslås ändras till sex ledamöter och
sex ersättare där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och
kommunerna vardera utser en ledamot och en ersättare. Detta kan jämföras med
gällande förbundsordning där kommunerna sammanlagt utser en ledamot och två
ersättare som alterneras under en tvåårsperiod. Därtill föreslås att omröstningar i
styrelsen avgörs med kvalificerad majoritet. Förbundsordningen föreslås träda i
kraft den 1 januari 2023.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Sunnerbo
Samordningsförbund, daterad 2022-11-10.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Reviderad förbundsordning för Sunnerbo
Samordningsförbund
• Förslag till Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
• §275 RSAU Reviderad förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund
• Förslag till Förbundsordning för Sunnerbo Samordningsförbund

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 220

Revidering av arbetsordning för hälsooch sjukvårdsnämndens arbetsutskott
2023-2026 (19RGK1131)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderad arbetsordning för hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2023–2026.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 111/22 arbetsordningar och reglementen för
Region Kronobergs politiska organisation 2023-2026. Efter valet till
regionfullmäktige föreslås att hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott utgörs
av samma antal ledamöter och ersättare som regionstyrelsens arbetsutskott, det
vill säga sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer reviderad arbetsordning för hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2023–2026.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation - revidering
• Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg 2023-2026 - reviderad
• §276 RSAU Revidering av arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott 2023-2026

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 221

Försäljning av aktier i Företagsfabriken
Kronoberg AB (22RGK85)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att meddela att Region Kronoberg inte har
något att erinra mot en försäljning av Region Kronobergs andel av
aktierna till Linnéus Science Park AB.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att bereda
överlåtelseavtal innebärande att Region Kronoberg överlåter/säljer sitt
fulla aktieinnehav till Växjö kommun för senare beslut i regionfullmäktige.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med Växjö kommun och Linnéuniversitetet
en företagsinkubator, Företagsfabriken i Kronoberg AB. Verksamheten
finansieras genom årliga driftsbidrag från ägarna förutom Linnéuniversitetet,
därtill har verksamheten finansierats av externa medel. Under 2021 tillsköt ägarna
extra ägartillskott för att klara bolagets ekonomi.
I samband med beslut om extra ägartillskott beslöt regionstyrelsen § 116/22 att
uppdra åt regiondirektören att tillsammans med samtliga intressenter förstärka
och finna skalfördelar inom befintliga satsningar som görs inom innovation,
inkubator och scale-up verksamhet för näringslivet. Motsvarande uppdrag har
lämnats av kommunstyrelsen i Växjö till kommunchefen.
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Det inte finns någon intention från ägarna att höja ägarbidraget ytterligare och
därmed finns det inte förutsättningar att driva bolaget i dess nuvarande form
framåt. Föreslås att Region Kronoberg säljer sin andel av aktierna till Växjö
kommun/ Linnéus Science Park AB. Värdet av Region Kronobergs totala
aktieinnehav är 40 000 kr.
I ärenden av principiell karaktär ska enligt kommunallagen regionfullmäktige
tillfrågas först.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att meddela att Region Kronoberg inte har
något att erinra mot en försäljning av Region Kronobergs andel av
aktierna till Linnéus Science Park AB.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionala utvecklingsnämnden att bereda
överlåtelseavtal innebärande att Region Kronoberg överlåter/säljer sitt
fulla aktieinnehav till Växjö kommun för senare beslut i regionfullmäktige.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - försäljning av aktier i Företagsfabriken Kronoberg AB
• Tjänsteskrivelse - försäljning av aktier i Företagsfabriken i Kronoberg AB
• §277 RSAU Försäljning av aktier i Företagsfabriken Kronoberg AB

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 222

Anmälningsärenden
Beslut

Regionstyrelsen noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.
Anmälningar
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• 22RGK58-7 Delarsrapport Augusti HSN 2022-09-28
• 22RGK58-9 §88 HSN Delårsrapport per augusti 2022
• 22RGK287-25 Mötesanteckningar från styrelsemöte Regionsamverkan
Sydsverige, 2022-10-06
• 22RGK924-6 Delårsrapport augusti 2022 Klinisk mikrobiologi
•
Cirkulär 22:38 - En primärvårdsreform – bestämmelser med
ikraftträdande 2022-07-01
• 22RGK115-16 Protokoll från Styrelsemöte 3/2022, Kulturparken Småland
2022-10-28
• 22PN7-4
Delårsrapport per augusti 2022 - Patientnämnden
• 22RGK133-14 Protokoll styrelsemöte Växjö Småland Airport AB, 2022-10-17

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15

§ 223

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen noterar redovisade delegationsbeslut till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar redovisade delegationsbeslut till protokollet.
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Delegationsbeslut

• 22RGK22-32 Fastighetschefens delegationsbeslut 32/22. Beslut att teckna
tilläggsavtal avseende uteplats
• 22RGK21-40 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2022.
Tilldelningsbeslut i upphandling: Instrument och förbrukningsmaterial för
analys av 8-Hb
• 22RGK22-33 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 33/2022. Beslut om
fastighetsinvesteringar
• 22RGK21-41 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41/2022.
Tilldelningsbeslut i upphandling: Bemanning bröstradiologer
• 22RGK25-59 Regionjuristens delegationsbeslut nr 58/2022, yttrande till
Förvaltningsrätten i Växjö i mål om ansökan om överprövning av offentlig
upphandling
• 22RGK25-60 Regionjuristens delegationsbeslut nr 60/2022, överklagande av
förvaltningsrättens dom i färdtjänstärende
• 22RGK25-61 Regionjuristens delegationsbeslut nr 61/2022, yttrande till
Förvaltningsrätten i Växjö i mål om ansökan om överprövning av offentlig
upphandling
• 22RGK21-42 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 42/2022:
Tilldelningsbeslut i upphandling:Förnyad konkurrensutsättning: Granskning av
Region Kronobergs remisshantering
• 22RGK32-7 Delegationsbeslut Chef inom respektive enhet nr 7/2022.
Beslut om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer
• 22RGK32-8 Delegationsbeslut Chef inom respektive enhet nr 8/2022. Beslut
om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer
• 22RGK21-43 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 43/2022. .
Tilldelningsbeslut i upphandling: Instrument för blodutstryk, färgning och
bildanalys
• 22RGK15-6 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 5 Mottagande av
delgivning
• 22RGK15-2 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 2/2022 - Beslut om
mottagande av delgivning
• 22RGK20-11 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2022.
Överenskommelse om avslut av anställning
• 22RGK20-12 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2022. Beslut om
utfärdande av skriftlig varning enligt AB § 11

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2022-11-15
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• 22RGK20-13 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 13/2022. Beslut att
fastställa reviderat lokalt kollektivavtal mellan Region Kronoberg och
Kronobergs läns läkarförening
• 22RGK19-13 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
13/2022. Mottagande av delgivning från Kronofogdemyndigheten i Gävle
• 22RGK25-62 Regionjuristens delegationsbeslut nr 62/2022 avslag på begäran
om handling som inte är allmän
• 22RGK28-23 Delegationsbeslut enhetschef vårdstöd nr 23/2022. Beslut om
kundförlust
• 22RGK28-24 Delegationsbeslut enhetschef vårdstöd nr 24/2022. Beslut om
kundförlust
• 22RGK25-65 Regionjuristens delegationsbeslut nr 65/2022, yttrande i
färdtjänstärende
• 22RGK20-14 Delegationsbeslut Förhandlingschef nr 14/2022. Beslut om
utfärdande om skriftlig varning enligt AB § 11

Bilaga 1

2022-11-08

Yrkande från Socialdemokraterna

Socialdemokraterna yrkar på att följande remissvar på Regler om privata
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och
sjukvården (Ds 2022:15) ska skickas in från Region Kronoberg:
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Region Kronoberg vill särskilt framhålla att det är självklart att behovet
hos den enskilde patienten ska styra tillgången till vård, vilket också
tydligt framgår av nuvarande lagstiftning. Eftersom användningen av
privata sjukvårdsförsäkringar dock, av allt att döma, innebär att
nuvarande lagstiftning, och därmed huvudprinciperna för svensk hälsooch sjukvård, åsidosätts så krävs ny lagstiftning. Att ålägga regionerna att
bidra till att upprätthålla huvudprinciperna i hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) kan inte heller anses vara en icke godtagbar inskränkning av det
regionala självstyret.
Region Kronoberg delar utredningens bedömning att den inskränkning
av näringsfriheten för privata vårdgivare som förslagen innebär måste
anses proportionerlig med hänsyn till dess syfte, och vill särskilt inskärpa
att hälso- och sjukvården i första hand finns till för att tillvarata
patienternas intressen och inte de privata vårdgivarnas.
Region Kronoberg ser en risk för att konkurrensen och regionernas
urvalsmöjligheter i samband med en upphandling reduceras om
utredningens förslag genomförs, men bedömer att det inte är troligt att
så kommer ske i någon större utsträckning och vill understryka att detta
inte kan anses vara ett godtagbart skäl att acceptera att
huvudprinciperna för svensk hälso- och sjukvård åsidosätts.
Privata sjukvårdsförsäkringar kan även förväntas ge snabbare tillträde till
den offentligfinansierade vården då den kortare väntetiden till första

besök också innebär kortare väntetid till remiss. För att förhindra detta
måste även möjligheten för vårdgivare som tar emot patienter med privat
sjukvårdsförsäkring att remittera till den offentligt finansierade vården
begränsas. Detta innebär en viss begränsning av patientens rätt att välja
vård och vårdgivare, men SKR instämmer i utredningens slutsats att
människovärdesprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen måste
anses vägra tyngre. Region Kronoberg tillstyrker därför utredningens
förslag.

Utredningens direktiv anger i korthet att utredningen ska lämna förslag
som i möjligaste mån innebär:
•

Signature reference: 186c6582-76a4-4107-8d05-a014d9e5c45e

•

att en privat vårdgivare som ingår avtal om hälso- och
sjukvårdstjänster med en region, och därmed bedriver
offentligfinansierad vård, inte får ta emot patienter vars vård
finansieras av en privat sjukvårdsförsäkring för sådan vård som
avtalet med regionen avser, och
att offentligfinansierade vårdgivare får ta emot remitterade
patienter från privat vårdgivare endast om den privata vårdgivaren
har avtal om hälso- och sjukvårdstjänster med en region och
därmed bedriver offentligfinansierad vård.

Region Kronoberg vill särskilt framhålla att det är självklart att behovet
hos den enskilde patienten ska styra tillgången till vård, vilket också
tydligt framgår av nuvarande lagstiftning. Eftersom användningen av
privata sjukvårdsförsäkringar dock, av allt att döma, innebär att
nuvarande lagstiftning, och därmed huvudprinciperna för svensk hälsooch sjukvård, åsidosätts så krävs ny lagstiftning. Att ålägga regionerna att
bidra till att upprätthålla huvudprinciperna i hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) kan inte heller anses vara en icke godtagbar inskränkning av det
regionala självstyret.
Region Kronoberg vill också betona vikten av att de föreslagna
förändringarna av regelverket genomförs skyndsamt, medan de privata
sjukvårdsförsäkringarna fortfarande står för en relativt liten del av såväl
de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna som privata vårdgivares
omsättning. Att reglera den försäkringsfinansierade vården, och stävja
den utveckling från behovsstyrd till efterfrågestyrd vård som den leder

till, kommer att vara svårare och behäftat med fler negativa konsekvenser
ju längre man väntar med att göra det.
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Region Kronoberg instämmer i vikten av att vård ges efter behov i
enlighet med hälso- och sjukvårdslagens intentioner och att vårdgivare
inom den offentligt finansierade vården enligt lagen inte får ge patienter
med privata sjukvårdsförsäkringar vård före offentligt finansierade
patienter med större medicinskt behov, vilket likväl, av allt att döma, sker
i nuläget. SKR bedömer att regionerna i nuläget saknar förutsättningar
att säkerställa att förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar inte leder
till att huvudprinciperna för svensk hälso- och sjukvård åsidosätts. SKR
ställer sig därför positiv till att regelverket skärps och förtydligas, så att
det bidrar till att privata sjukvårdsförsäkringar inte på ett negativt sätt
påverkar möjligheten att upprätthålla de nämnda principerna
människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen, inom den
offentligt finanseriade vården. Region Kronoberg tillstyrker därför detta
förslag.
Utredningen konstaterar att så gott som samtliga försäkringsfinansierade
patienter får behandling inom 14-21 dagar. Samtidigt har över 116 000
svenskar i skrivande stund väntat längre än 30 dagar på behandling,
vilket motsvarar knappt 69 procent av alla väntande. Enligt 3 kap. 1 §
HSL kan detta förhållande enbart försvaras om 100 procent av de
försäkringsfinansierade patienterna skulle ha större medicinska behov än
69 procent av de som väntar på att få offentligfinansierad vård. Det är
otänkbart att så skulle vara fallet, i synnerhet eftersom det utifrån
tillgängliga data inte finns något som tyder på att försäkringspatienter
generellt har större medicinska behov än övriga patienter. Därmed är
den enda möjliga slutsatsen att de privata sjukvårdsförsäkringarna leder
till att huvudprinciperna i HSL åsidosätts i Sverige. Inom gällande
lagstiftning finns inte utrymme för regionerna att säkerställa att HSL
efterlevs i detta avseende och därför är det angeläget att lagstiftningen
skärps.
Region Kronoberg ser en risk i att privata sjukvårdsförsäkringar ska leda
till en utveckling bort från behovsstyrd vård på lika villkor för hela
befolkningen och på väg mot en efterfrågestyrd ojämlik vård, där
patientens samhällsställning och ekonomi blir styrande. Det är därför

angeläget att lagstiftningen skärps för att förhindra en sådan utveckling
innan effekterna blivit så stora att det blir svårt att motverka dem. Det är
inte säkert att utredningens förslag kommer att vara tillräckliga för att
säkerställa att människovärdesprincipen samt behovs- och
solidaritetsprincipen kan upprätthållas, men Region Kronoberg bedömer
att det vore ett rimligt första steg, som dock bör följas upp noggrant.
Region Kronoberg ser även en risk för att användandet av privata
sjukvårdsförsäkringar ska inverka menligt på tillgänglighet och kvalitet
inom den offentligfinansierade vården. Brist på personal med rätt
kompetens är den enskilt största orsaken till bristande tillgänglighet inom
hälso- och sjukvården och all arbetskraft som används inom
försäkringsfinansierad vård är arbetskraft som inte samtidigt kan
användas inom offentligfinansierad vård. En ökad förekomst av privata
sjukvårdsförsäkringar kan därmed förväntas leda till längre väntetider för
patienter som saknar sådana försäkringar. Det är därför angeläget att
vidta åtgärder för att begränsa de privata sjukvårdsförsäkringarnas
inverkan på sjukvårdssystemet.
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Region Kronoberg delar utredningens bedömning att den inskränkning
av näringsfriheten för privata vårdgivare som förslagen innebär måste
anses proportionerlig med hänsyn till dess syfte, och vill särskilt inskärpa
att hälso- och sjukvården i första hand finns till för att tillvarata
patienternas intressen och inte de privata vårdgivarnas.
Region Kronoberg ser förvisso en risk för att vissa aktörer kan komma att
avstå från att bedriva offentligfinansierad vård för att istället rikta in sig
helt på försäkringspatienter, men vill understryka att detta inte kan anses
vara ett godtagbart skäl att acceptera att huvudprinciperna för svensk
hälso- och sjukvård åsidosätts. Den negativa påverkan på konkurrensen
och regionernas urvalsmöjligheter vid upphandling av specialistvård som
förslagen kan tänkas få bedöms dessutom vara liten. Enligt utredningens
beräkningar kan intäkter från försäkringsfinansierade patienter i nuläget
stå för som mest 20 procent av intäkterna för företag inom
specialistvården och troligtvis är det lägre än så. Det är därmed inte
troligt att dessa företag i någon större utsträckning skulle välja bort att
bedriva offentligfinansierad vård, som med god marginal är deras
huvudsakliga källa till intäkter, för att värna den avsevärt mindre delen av
omsättningen som kommer från privata sjukvårdsförsäkringar. Om
utbredningen av försäkringsfinansierad vård ökar kommer naturligtvis

detta förhållande att förändras, varför det är av stor vikt att de åtgärder
som utredningen föreslår genomförs skyndsamt.
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Att en patientavgift inom offentligt finansierad vård ersätts av en privat
sjukvårdsförsäkring ska, enligt utredningen, inte innebära att vården ska
anses vara finansierad av en privat sjukvårdsförsäkring i den mening som
avses i utredningens förslag. Det skulle alltså vara möjligt för en privat
vårdgivare att bedriva offentligt finansierad vård och ta emot patienter
med privat sjukvårdsförsäkring för samma sorts vård om försäkringen
endast omfattar rätt till ersättning för patientavgiften. Region Kronoberg
befarar att detta kan skapa gränsdragningsproblem och otydlighet kring
vad som gäller. Skulle detta t.ex. innebära att en privat vårdgivare kan
bedriva samma vård för försäkringspatienter som för offentligt
finansierade patienter så länge den privata sjukvårdsförsäkringen endast
täcker patientavgiften? Mot denna bakgrund behöver detta förslag
förtydligas av regeringen i ett eventuellt kommande beredningsarbete.

Eftersom privatfinansierade patienter har kortare väntetid till sitt första
besök är det rimligt att anta att patienten också får remiss till annan
vårdgivare snabbare än en patient utan försäkring i de fall det finns
behov av en sådan remittering. Detta kan förväntas ge
försäkringsfinansierade patienter snabbare tillträde också till den
offentligfinansierade vården. För att förhindra att de privata
sjukvårdsförsäkringarna åsidosätter huvudprinciperna för svensk hälsooch sjukvård måste därmed även möjligheten för vårdgivare som tar
emot patienter med privat sjukvårdsförsäkring att remittera till den
offentligt finansierade vården begränsas. Detta innebär en viss
begränsning av patientens rätt att välja vård och vårdgivare, men Region
Kronoberg instämmer i utredningens slutsats att
människovärdesprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen måste
anses vägra tyngre. Region Kronoberg tillstyrker därför detta förslag.
När en privat vårdgivare har identifierat ett behov av vård som behöver
hanteras inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och
denna privata vårdgivare inte har rätt att remittera till den offentligt
finansierad vården kommer, som utredningen konstaterar, de patienterna
fortfarande ha möjlighet att på egen hand kontakta en vårdgivare som
bedriver offentligt finansierad vård och på så sätt få hjälp. Regionen har

redan idag en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att snarast
möjligt tillhandahålla vård om patientens vårdbehov bedöms som
brådskande även av professionen inom den offentligt finansierade
vården, oavsett om patienten har en remiss. SKR bedömer att detta är
tillräckligt för att tillvarata patientens ställning.

Under förutsättning att förslagen i kapitel 6.1 och 6.2 genomförs ser SKR
förslagen om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) möjligheter till
förelägganden och viten som rimliga. Även förslaget om att IVO:s beslut
ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol bedömer förbundet
som rimligt.
I SOU 2021:80 Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar lämnas förslag
på att i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och i förordningen
(2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen införa krav på uppgift
om hur vården är finansierad. För att IVO ska kunna genomföra sina
uppdrag på detta område måste dessa förslag, enligt SKR, införas i
lagstiftningen. I Regeringens proposition ökad kontroll i hälso-och
sjukvården (2021/22:260) saknas emellertid sådana förslag.
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Region Kronoberg ser de datum för ikraftträdande som föreslås som
rimliga och väl avvägda.

Bilaga 2

2022-11-15

Verksamhetsplan regionstyrelsen 2023

Socialdemokraterna avstår från att fatta beslut om verksamhetsplan 2023
för regionstyrelsen på sammanträdet 2022-11-15, detta med anledning
av att den arbetats fram utifrån det nuvarande (moderatledda) styrets
budgetförslag som vann omröstningen i budgetfullmäktige juni 2022.
Vilket budgetförslag som vinner omröstningen i regionfullmäktige 30
november, är ännu inte avgjort. Om det förslag vi lagt fram tillsammans
med Vänsterpartiet 2022-10-25 vinner fullmäktiges gehör kommer vi
under inledningen av 2023 presentera ändringsbudgetar för de nämnder
där det kan behövas.
Några av de prioriteringar Socialdemokraterna gärna ser lyftas fram i
verksamhetsplanen 2023 om vårt budgetförslag vinner gehör finns i
Socialdemokraterna och Vänsterpartiets budgetförslag för Region
Kronoberg 2023 (det förslag som regionstyrelsen behandlade 2022-1025). Här följer utdrag ur den.
Avsnitt Medarbetare:
Uppdrag

Tidplan

Ansvarig nämnd

2023–2025

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen

Bredda den yrkesgrupp som åk 8 besöker inom ramen för arbetet
med upplevelseverkstäder och möjliggör för besök från fler
årskurser.

2023

Regionstyrelsen

Fler gymnasieungdomar ska erbjudas sommarjobb i Region
Kronoberg.

2023

Regionstyrelsen

Fler medarbetare och fler yrkesgrupper ska erbjudas
vidareutbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling med
arbetsgivarens stöd.

2023

Regionstyrelsen
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Antalet studenter som gör praktik hos Region Kronoberg ska öka.
Alla medarbetare ska bjudas in till avslutningssamtal när de väljer
att avsluta sin tjänst (frivilligt att delta men inbjudan ska gå ut till
alla). Avslutningssamtalen ska genomföras centralt och kombineras
med en enkät.
Alla medarbetare ska ha goda möjligheter till friskvård.
Friskvårdsbidraget ska höjas, friskvårdstimme ska utredas och
anställda inom 24/7-verksamheter ska ha tillgång till gym i
anslutning till arbetsplatsen.

Uppdrag

Tidplan

Ansvarig nämnd

Höjd ersättning om 50 % på obekväma arbetstider ska införas
permanent för samtliga yrkesgrupper.

20241

Regionstyrelsen

Medarbetarnas faktiska sysselsättningsgrad ska öka. Nuläget ska
kartläggas och insatser ska tas fram tillsammans med fackförbund
och medarbetare för att nå målet om heltid som norm.

2023

Regionstyrelsen

Medarbetarnas löner ska vara konkurrenskraftiga. Med det som
utgångspunkt ska en kartläggning genomföras och handlingsplaner
tas fram tillsammans med berörda fackförbund.

2023

Regionstyrelsen

Möjligheten att erbjuda fler anställda hälsokontroller ska utredas.

2023

Regionstyrelsen

Möjligheten att införa subventionering av resor i kollektivtrafik för
anställda, exempelvis via bruttolöneavdrag, ska utredas.

2023

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden

2023

Regionstyrelsen

Region Kronoberg ska arbeta aktivt med att tillvarata och utveckla
medarbetarnas forskarkompetens, exempelvis genom att öka
antalet doktorander och disputerade medarbetare.

2023–2025

Regionstyrelsen

Regionen och kommunerna ska ta fram en modell för utbyte för
anställda i olika verksamheter med syftet är att öka kontakten och
stärka samarbetet. Genom att de anställda får mer kunskap och
förståelse för varandras verksamheter för att på så sätt stärka den
sömlösa vård- och omsorgen i Kronoberg.

2023

Regionstyrelsen

2023–2025

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen

Tidplan

Ansvarig nämnd

2023

Regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden

Inga nya vårdval ska startas i Region Kronoberg.

2023–2025

Regionstyrelsen

Riktade hälsosamtal ska erbjudas på samtliga vårdcentraler i
Kronoberg och ska på sikt införas inom fler grupper, exempelvis
förstagångsföräldrar.

2023–2025

Regionstyrelsen

Särskilt yrkesskickliga (Vårdförbundets yrkesgrupper) ska finnas på
samtliga arbetsplatser inom vården i Region Kronoberg.

2023

Regionstyrelsen

Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska följas upp
och redovisas kontinuerligt avseende resultat och kvalitet inom
verksamheterna samt ekonomiska effekter. Vilken effekt eller
konsekvens vårdvalet får för samverkande verksamheter inom barnoch ungas hälsa ska också följas upp och redovisas kontinuerligt.
Patienternas upplevelser ska utvärderas, exempelvis med enkät.

2023

Regionstyrelsen

Möjligheten att överanställa eller höja grundbemanningen istället för
att använda hyrpersonal ska utredas.
Om och hur handledarskap för VFU-studenter kan kompenseras
med fast tillägg för perioden handledarskapet gäller ska utredas.

Rätt till heltid ska garanteras.
En modell för utrustningsbidrag till medarbetare, exempelvis bidrag
för arbetsskor, ska tas fram.

Avsnitt Hälso- och sjukvård samt tandvård:
Uppdrag
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I verksamheter där jourverksamhet bedrivs och där både offentliga
och privata vårdgivare finns ska ansvaret för jouren delas eller den
part som tar ansvaret kompenseras särskilt.

1

Satsningen är inte möjlig att genomföra under 2023 eftersom att Region Kronoberg behöver använda sig av synnerliga skäl och nya
ekonomiska satsningar då inte tillåts.

Avsnitt Regional utveckling:
Uppdrag
Andelen egenproducerad el och energi i regionens fastigheter ska
öka. Höga mål för egenproducerad el och energi ska sättas vid
nybyggnation och renovering.

Tidplan

Ansvarig nämnd

2023–2025

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen

Nya tag ska tas kring att bygga ut den digitala infrastrukturen i form
av bredband i hela Kronoberg.
Tillsammans med andra aktörer inrätta ett arbetsmarknadspolitiskt
råd i Kronoberg.

Avsnitt Kultur:
Uppdrag
Region Kronoberg ska på olika sätt verka för att Kronobergs
slottsruin renoveras, exempelvis genom att föra dialoger med
ansvariga myndigheter och andra aktörer som kan tänkas ha en
viktig del i arbetet med att bevara ett av vår regions viktigaste
kulturminnen.

Tidplan

Ansvarig nämnd

2023–2025

Regionstyrelsen

2023

Regionstyrelsen

Region Kronoberg ska tillsammans med övriga ägare hitta en
långsiktig lösning för Regionteaterns lokaler i Kronoberg.

Avsnitt Ekonomi:
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Uppdrag

Tidplan

Ansvarig nämnd

Region Kronoberg ska i största möjliga mån använda de statsbidrag
man fått till det dem är avsedda för. En utredning ska tillsättas för att
se över hur det ska bli möjligt.

2023–2025

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en rutin för hur politiken i
Region Kronoberg inom ramen för vad som är bokföringstekniskt
möjligt kan planera för och besluta om vad som ska hända med de
eventuella överskott utöver avsättningar till resultatmål som Region
Kronoberg gör i framtiden.

2023

Regionstyrelsen

Resultat och effekt av ekonomiska satsningar ska kunna redovisas
inom samtliga verksamheter och för alla beslutade uppdrag.

2023–2025

Regionstyrelsen

Avsnittet Kollektivtrafik innehåller inga uppdrag till regionstyrelsen.
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