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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum

2022-06-15

Datum för anslags uppsättande

2022-06-23

Datum för anslags nedtagande

2022-07-15

Förvaringsplats för protokollet

Regionens arkiv

…………………………………… ………...………………………....
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Godkännande av föredragningslista
Val av justerare och justeringsdatum
Allmänhetens frågestund (kl. 9.35)
Ledamöternas frågestund
Information - Samordningsförbundet Värend och Samordningsförbundet
Sunnerbo
Information - Hot, hat och våld mot förtroendevalda
Information - Modellregioner
Inkomna interpellationer
Lägesrapport - Covid-19 i Kronobergs län
Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö samt nya vårdbyggnaden inom
sjukhusområdet i Ljungby
Delårsrapport Region Kronoberg mars 2022
Budget för regionfullmäktiges revisorer
Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
Svar på revisionsrapport – Granskning av om Region Kronoberg bedriver en
ändamålsenlig läkemedelshantering
Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom Region
Kronoberg
Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Avsättning till
pensionsmedelportföljen
Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Ändringar av driftramar
Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio
och kikhosta
Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023
Administrativa taxor och avgifter 2023
Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend samt ny förbundsordning
Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg 2021
Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 2023-2026
Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg 2023-2026
Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare inom
Region Kronoberg
Sammanträdesplan 2023
Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
Förvärv av fastigheten Växjö Rimfrosten 1
Tilläggsbudget för investeringen avseende parkeringsdäck vid Ljungby lasarett
Investeringsbeslut för ny värmeanläggning vid Grimslövs folkhögskola
Avveckling av Regionfastigheter Småland AB
Svar på motion om karriärvägar
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
Sommarjobb i Region Kronoberg 2022
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M)- Fästingvaccination i Kronoberg
Interpellation till personalutskottets ordförande Elizabeth Peltola (C) om nya
innovativa grepp för att mildra den akuta överbelastningen i vården
Entledigande samt val av ny ledamot och ersättare i regionala
utvecklingsnämnden för tiden till och med 2022-12-31
Entledigande samt val av ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden
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§ 126

till och med 2022-12-31
Anmälningsärenden
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§ 89

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.
Sammanfattning

Ordföranden frågar regionfullmäktige om anförandena i budgetdebatten, efter de
inledande anförandena från gruppledarna, kan begränsas till fem minuter. Hon
finner att regionfullmäktige bifaller förslaget.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan.
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§ 90

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att
jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 23 juni
2022.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att
jämte ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 23 juni
2022.
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§ 91

Allmänhetens frågestund (kl. 9.35)
Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att
ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar
maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och
kunna besvaras med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en
följdfråga på maximalt en minut. Under frågestunden får inte någon överläggning
förekomma. Till regionfullmäktiges sammanträde finns även möjligheten att i
förväg ställa en fråga till allmänhetens frågestund via Region Kronobergs hemsida.
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Under dagens sammanträde ställs inga frågor under allmänhetens frågestund.
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§ 92

Ledamöternas frågestund
Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att
ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs
kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en
styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer. Frågan ska
vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Den som ställt frågan har
möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på
högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
Joakim Pohlman (S) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
I tidningen har man kunnat läsa om problematiken att hålla akutmottagningen på
Ljungby lasarett öppen under sommaren. Personalfrågan ska nu vara löst men
eventuellt kommer personal under sommaren att flyttas från Ljungby till Växjö,
där det är svårare att lösa sommarbemanningen. Det har uppstått ilska i sociala
medier kring att Ljungby ska hjälpa Växjö men inte tvärtom. Vad är din bild av
detta?
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Roland Gustbée (M) svarar att för det första så kommer akutmottagningen i
Ljungby att vara öppen under hela sommaren. Det som sker är att några av
sjuksköterskorna som brukar tjänstgöra på akutmottagningen i Ljungby, istället
kommer att tjänstgöra på akutmottagningen i Växjö för att säkra att den ska
kunna hålla öppet. Det här är ganska normalt, det är ofta att personal från Växjö
förstärker i Ljungby och den här gången är det personal från Ljungby som
förstärker i Växjö. Det är inte så vi vill ha det, att personal ska flyttas men detta
var enda sättet för att säkerställa att personal ska kunna få välbehövlig semester
efter två års pandemi.

Robert Olesen (S) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
Igår sammanträdde hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott och idag står det
i tidningen om att geriatriken och ortopedin ska slås ihop permanent. Det är lite
bekymmersamt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få sådan information från
media. Följer detta planerna som vi har beslutat när det gäller hopslagningar och
utbyggnader på centrallasarettet?
Roland Gustbée (M) svarar att han visste att det här var på gång men att han inte
kände till den exakta tidplanen och inte visste att det var så nära förestående.
Sjukhusledningen har tittat på hur man kan effektivisera verksamheten och han tar
till sig att hälso- och sjukvårdsnämnden borde ha informerats om detta tidigare.
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Kerstin Wiréhn (V) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
Jag har hört att patienter med självskadebeteende eller som är självmordsbenägna
kan skriva kontrakt med vården om att få möjlighet att lägga in sig själv när
de mår för dåligt. Är detta något vi erbjuder i Region Kronoberg?
Roland Gustbée (M) svarar att Region Kronoberg var bland de första regionerna i
Sverige att införa brukarstyrd självinskrivning och att det har fallit ut väl.

Bo Frank (M) ställer följande fråga till regionstyrelsens 2:e vice ordförande
Henrietta Serrate (S):
I en artikel säger du att regionen hade haft en bättre corona-vård om du hade styrt
regionen. Vilka förslag har du lagt under pandemin, som inte har fått genomslag,
som skulle lett till en bättre corona-vård i Kronobergs län?
Henrietta Serrate (S) besvarar frågan med att Region Kronoberg de senaste åren
har gjort rekordstora överskott som till stor del beror på statsbidrag från den
socialdemokratiska regeringen. Socialdemokraterna tror att om dessa
pengar snabbare hade kommit ut i verksamheten så hade det till exempel kunnat
leda till snabbare vaccinering eller testning. Istället har regionen lagt dessa pengar
på hög och det har Socialdemokraterna kritiserat vid flera tillfällen.

Henrietta Serrate (S) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
I media har vi kunnat läsa om hopslagningen av BB och familje-BB, kommer
detta leda till mindre plats rent fysiskt för dessa enheter? Kan det leda till att
förstföderskor tvingas åka hem tidigare och att färre partners får stanna?
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Roland Gustbée (M) svarar att förändringen inte kommer att leda till färre platser
och partnerna får vara där lika länge som tidigare.

Christer Persson (V) ställer följande fråga till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M):
Frågan om skyddsrum var inte uppe för diskussion när regionfullmäktige
beslutade om nytt sjukhus i Räppe. Media väckte frågan om varför skyddsrum inte
fanns med i underlaget och då svarade Mikael Johansson (M) att MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har sagt att det inte behövs några
skyddsrum. Är dialogen med MSB diarieförd?
Mikael Johansson (M) svarar att regionen ställde frågan till MSB om skyddsrum
behövs, och det var ganska länge sedan. Regionen ställde också frågan om det
fanns pengar eftersom det är MSB som har ansvar för skyddsrummen, så att
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regionen kan bygga skyddsrum. Det finns inga pengar men regeringen har tillsatt
en utredning som ska vara klar i november i år. När utredningen är klar vet
regionen om det ska byggas skyddsrum och om MSB kommer att betala dem. Om
utredningen skulle visa att det inte ska byggas skyddsrum så kommer med
säkerhet regionfullmäktige i Region Kronoberg besluta om att ändå bygga
skyddsrum och så betalar regionen själv. Men regionen ska inte börja bygga innan
vi vet om MSB kommer att ha pengar. All vår dokumentation diarieförs och
därmed borde även dialogen med MSB vara diarieförd.
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§ 93

Information - Samordningsförbundet
Värend och Samordningsförbundet
Sunnerbo
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Sunnerbo Samordningsförbund bildades 2017 då Markaryds Samordningsförbund
utökades med kommunerna Ljungby och Älmhult och man bytte namn.
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 tillsammans med
kommunerna Alvesta och Växjö, Region Kronoberg, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Från och med den 1 juli 2016 utökades förbundet med
kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge.
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam) är en lag som gör det
möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att
samarbeta tillsammans i lokala samordningsförbund.
Sunnerbo Samordningsförbund och Samordningsförbundet Värend har varsin
styrelse och beredningsgrupp/utvecklingsgrupp.
Beredningsgruppen/utvecklingsgruppen bereder ärenden, tar fram underlag och
ger förslag till beslut till styrelsen. En huvuduppgift för beredningsgruppen är att
lyfta områden med behov för utvecklad samverkan och nya arbetsmodeller.
Båda samordningsförbunden arbetar med individinriktade, strukturövergripande
och kompetenshöjande insatser. Skillnaden är att Sunnerbo Samordningsförbund
arbetar projektinriktat medan Samordningsförbundet Värend arbetar
processinriktat.
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Vidare informeras om olika projekt inom samordningsförbunden.
Föredragande

Cecilia Storm, förbundschef för Sunnerbo Samordningsförbund, och Emma
Krantz, förbundschef för Samordningsförbundet Värend.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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§ 94

Information - Hot, hat och våld mot
förtroendevalda
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ålder och kön spelar roll för utsatthet. Unga har högre risk att utsättas för hot och
hat och förtroendevalda kvinnor löper 20 procent högre risk än förtroendevalda
män. Samtidigt har unga mellan 20–39 år fem gånger högre risk jämfört med
andra åldersgrupper. Förtroendevalda som är ordförande eller vice ordförande har
30 procent högre risk att utsättas för hot, hat och våld jämfört med andra
positioner.
Olaga hot enligt brottsbalken (BrB4:5) innebär att någon hotar att skada dig eller
din egendom. Hotet som riktas mot dig kan omfatta andra personer, djur eller
föremål som har stor betydelse för dig.
Varje parti är ytterst ansvarig för säkerhetsfrågorna gällande sina förtroendevalda
och det är viktigt med en god säkerhetskultur och en riskmedvetenhet. Regionens
säkerhetsenhet finns som stödjande och rådgivande roll.
Det finns även mycket att läsa kring säkerhetsfrågor i broschyren ”Personlig
säkerhet” från Säkerhetspolisen.
Om förtroendevalda blir utsatta för något som är kopplat till valet 2022 ringer
de polisen för att anmäla:
- Brådskande 112.
- 114 14 och ange kod.
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Förtroendevalda ska även meddela personal på regionens säkerhetsenhet för att
ge möjligheten till samordning och eventuellt andra åtgärder som regionen kan
ställa upp och hjälpa till med.
Föredragande

Jenny Hansson, säkerhetsstrateg.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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§ 95

Information - Modellregioner
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Rebecca Eliasson, jämställdhetsstrateg, informerar om:
- Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal
och regional nivå.
- Jämställdhetsintegrering som är en strategi där ett jämställdhetsperspektiv
integreras i all planering, beslutsfattande, genomförande och uppföljning. Det
innebär att sätta likvärdiga mål för kvinnor och män och att analysera resultaten ur
ett könsperspektiv. Målet är att regionens/kommunens resurser ska fördelas lika
mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Service och välfärd ska svara mot
behoven hos alla grupper av kvinnor och män, pojkar och flickor.
- Sveriges Kommuner och Regioners Modellkonceptet som är ett
utvecklingsarbete för jämställa välfärdstjänster 2021-2030. Region Kronoberg är
en av deltagarna.
- Modell och checklista för jämställdhetsintegrering.
- Nationella jämställdhetsutmaningar.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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§ 96

Inkomna interpellationer
Beslut

Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges,
regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i
ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt
innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av
större intresse för Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden
eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt
som fullmäktige bestämmer. Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit
till Region Kronobergs kansli senast kl. 12.00 den tionde arbetsdagen före
sammanträdet där ledamoten avser att ställa den. Svaret på interpellationen ska
vara skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation
bör besvaras under det sammanträde den ställts. Inför mötet har följande
interpellationer inkommit:
- Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
Sommarjobb i Region Kronoberg 2022.
- Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M)- Fästingvaccination i Kronoberg.
- Interpellation till personalutskottets ordförande Elizabeth Peltola (C) om nya
innovativa grepp för att mildra den akuta överbelastningen i vården.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige medger att interpellationerna får ställas.
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§ 97

Lägesrapport - Covid-19 i Kronobergs län
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, informerar om:
- Antal positiva covid-19-tester i Kronobergs län.
- Återgång till hygienrutiner som gällde innan pandemin.
- Borttagande av dubbla flöden inom vården.
- Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende vaccination mot
covid-19.
- Enklare att hitta lediga vaccinationstider via 1177.se.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

§ 98

Lägesrapport - Nya akutsjukhuset i Växjö
samt nya vårdbyggnaden inom
sjukhusområdet i Ljungby
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande, informerar om att:
- Beslutet avseende nytt sjukhus i Växjö är överklagat. Regionen har skickat in en
skrivelse och kritiserat domstolens långa handläggningstid.
- Projektkontoret arbetar i fas 0, det vill säga projektering.
- Det finns en plan för när olika verksamheter ska involveras.
- Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i
Sverige och lagt till Kust-till-kustbanan som får dubbelspår på sträckan Växjö–
Räppe (etapp 1 av dubbelspår Växjö–Alvesta). Detta skapar förutsättningar för
att underlätta trafiken till och från det nya sjukhuset i Växjö.
Förslag till beslut

Signature reference: 98bc6e58-d1a2-4fa3-b015-0a439fae2bc3

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
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§ 99

Delårsrapport Region Kronoberg mars
2022 (22RGK57)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2022 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars samt
den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i
fyra perspektiv. I rapporten redovisas måluppfyllelse för de resultatmål som
regionfullmäktige har beslutat om för 2022. I rapporten redovisas även status på
de av regionfullmäktige beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat
på 178 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 330
miljoner kronor för 2022 vilket är 184 miljoner kronor bättre än budget.
Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade
åtgärder.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner delårsrapport mars 2022 för Region Kronoberg.
Yrkanden

Mikael Johansson (M), Henrietta Serrate (S) och Robert Fredriksson (SD) föreslår
att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Delårsrapport Region Kronoberg mars 2022
Delårsrapport Region Kronoberg mars 2022
§161 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2022
§120 RS Delårsrapport Region Kronoberg mars 2022
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§ 100

Budget för regionfullmäktiges revisorer
(22RGK62)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner ett utökat anslag om 500 000 kronor för 2023 med
anledning av dubbel revision under första kvartalet samt utökning av resurser på
revisionskontoret. Revisorernas anslag 2023 omfattar därmed 5 008 000 kronor.
Anslaget finansieras ur regionfullmäktiges budget 2023.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen kap. 11 § 8 bereda
förslag till budget för regionfullmäktiges revisorer.
Revisionen har inkommit med skrivelsen Revisorernas behovsprioritering 2023.
Revisorerna begär ett anslag för rambudget med 5 908 000 kronor år 2023 med
tillägg av sedvanlig indexuppräkning varav 500 000 kronor består av en tillfällig
ökning under 2023 för dubbla revisionsgrupper efter ny mandatperiod. Till
beloppet läggs även som brukligt tillkommande budget för kostnader för
regiongemensamma system, baspaket och servicepaket.
Regionfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att regionfullmäktige
fastställer revisorernas anslag 2023 till 5 008 000 kronor.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner ett utökat anslag om 500 000 kronor för 2023 med
anledning av dubbel revision under första kvartalet samt utökning av resurser på
revisionskontoret. Revisorernas anslag 2023 omfattar därmed 5 008 000 kronor.
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Anslaget finansieras ur regionfullmäktiges budget 2023.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Budget för regionfullmäktiges revisorer 2023
• Revisorernas behovsprioritering 2023
• Svar på revisorernas behovsprioritering 2023
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§ 101

Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
(22RGK62)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens
förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, daterat den 13 juni 2022.
2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen
till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Reservationer
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Joakim Pohlman (S), Robert Olesen (S), Henrietta Serrate (S), Matthias Sjöberg
(V), Robert Fredriksson (SD), Helen Bengtsson (S), Jan Lorentzson (SD), Conny
Simonsson (S), Tomas Thornell (S), Stefan Jönsson (S), Kerstin Wiréhn (V),
Emelie Öberg (S), RosMarie Jönsson Neckö (S), Melena Jönsson (SD), Michael
Sjöö (S), Hugo Hermansson (S), Simon Bring (SD), Carin Högstedt (V), Ragnar
Lindberg (S), Christer Persson (V), Tony Lundstedt (S), Susanne Borgström (V),
Christina Bertilfelt (S), Lars-Olof Petersson (S), Frida Christensen (S), Carl-Olof
Bengtsson (S), Jeanette Schölin (SD), Iréne Augustsson (SD), David Svensk (S)
och Ellinor Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till egna
yrkanden.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är
en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2025.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt Alliansens
förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.
2. Fastställa skattesats till 12,00 procent per skattekrona för 2023.
3. Under 2023 bevilja en låneram på 1 500 miljoner kronor samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår.
4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen
till pensioner för 2023 med ett belopp om 200 miljoner kronor.
5. Ge styrelser och nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt
fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Yrkanden

- Mikael Johansson (M), med instämmande av Eva Johnsson (KD), Yngve
Filipsson (L), Roland Gustbée (M), Ingemar Swalander (M), Thomas Ragnarsson
(M), Anna Zelvin (KD), Malin Stadig Lundgren (KD), Maria Grans (L), Thomas
Haraldsson (C), Sven Sunesson (C), Gunnar Nordmark (L), Golnoush Lundén
(C), Stefan Willforss (C), Ove Löfqvist (M), Andreas Håkansson (C), René
Jaramillo (M), Patrik Åkesson (KD) och Bo Frank (M), föreslår att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 2-5
samt bifaller följande ändringsyrkande avseende punkt 1:
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"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Alliansens förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 daterat den 13
juni 2022."
- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Carl-Olof Bengtsson (S), Robert
Olesen (S), Stefan Jönsson (S), Joakim Pohlman (S), Lars-Olof Petersson (S),
Helen Bengtsson (S), Michael Sjöö (S), Frida Christensen (S), Tomas Thornell (S),
RosMarie Jönsson Neckö (S), Hugo Hermansson (S) och Emelie Öberg (S),
föreslår att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut avseende
punkt 2-5 samt bifaller följande ändringsyrkande avseende punkt 1:
"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Socialdemokraternas förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025,
daterat den 13 juni 2022."
- Robert Fredriksson (SD), med instämmande av Simon Bring (SD), föreslår att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 2-5
samt bifaller följande ändringsyrkande avseende punkt 1:
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"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025,
daterat den 14 juni 2022."
- Christer Persson (V), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), Carin Högstedt
(V) och Matthias Sjöberg (V), föreslår att regionfullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 2-5 samt bifaller följande
ändringsyrkande avseende punkt 1:
"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Vänsterpartiets förslag till budget 2023 och flerårsplan 2024-2025, daterat
den 14 juni 2022."
--Överläggningen ajourneras kl. 12.30-13.30 den 15 juni.
Överläggningen ajourneras från kl. 17.00 den 15 juni till kl. 09.45 den 16 juni.
Överläggningen pausas för hantering av mötessatta ärenden under §§ 102-103.
Överläggningen ajourneras kl. 12.30-13.30 den 16 juni.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår regionstyrelsens
förslag till beslut avseende punkt 2-5. Hon finner att regionfullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag till beslut.
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Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut avseende punkt 1, Mikael Johanssons (M) med fleras
ändringsyrkande, Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande, Robert
Fredrikssons (SD) med fleras ändringsyrkande eller Christer Perssons (V) med
fleras ändringsyrkande. Hon finner att regionfullmäktige bifaller Mikael
Johanssons (M) med fleras ändringsyrkande. Omröstning begärs.
Ordföranden finner att Mikael Johanssons (M) ändringsyrkande ska utgöra
huvudförslag vid omröstningen. Ordföranden frågar om regionstyrelsens förslag
till beslut, Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande, Robert Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande eller Christer Perssons (V) ändringsyrkande ska utgöra
motförslag till Mikael Johanssons (M) ändringsyrkande. Hon finner att Henrietta
Serrates (S) ändringsyrkande ska utgöra motförslag. Omröstning begärs.
Ordföranden kommer först att ställa Christer Perssons (V) ändringsyrkande mot
Robert Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Det vinnande förslaget kommer sedan
att ställas mot Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande. Det vinnande förslaget
kommer sedan att utgöra motförslag till Mikael Johanssons (M) ändringsyrkande.
Omröstning

Den som vill att Robert Fredrikssons (SD) ändringsyrkande ska utgöra motförslag
till Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar ja och den som vill att Christer
Perssons (V) ändringsyrkande ska utgöra motförslag till Henrietta Serrates (S)
ändringsyrkande röstar nej.
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Ledamot
Melena Jönsson (SD)

Ja

Jeanette Schölin (SD)

Ja

Iréne Augustsson (SD)

Ja

Simon Bring (SD)

Ja

Heino Johannesson (SD)

Ja

Robert Fredriksson (SD)

Ja

Jan Lorentzson (SD)

Ja

Ellinor Jönsson (SD)

Ja

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

Christer Persson (V)

Nej

Matthias Sjöberg (V)

Nej

Carin Högstedt (V)

Nej

Susanne Borgström (V)

Nej

Christina Bertilfelt (S)

Avstår

Thomas Ragnarsson (M)

Avstår

Robert Olesen (S)

Avstår

Sven Sunesson (C)

Avstår

Mikael Johansson (M)

Avstår

Bengt Germundsson (KD)

Avstår

Henrietta Serrate (S)

Avstår

Roland Gustbée (M)

Avstår

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Avstår

Pernilla Tornéus (M)

Avstår

Eva Johnsson (KD)

Avstår

Helen Bengtsson (S)

Avstår

Britt-Louise Berndtsson (C)

Avstår

Joakim Pohlman (S)

Avstår

Marcus Walldén (M)

Avstår

Olja Pekusic (S)

Avstår

Bo Frank (M)

Avstår
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Ragnar Lindberg (S)

Avstår

Stefan Willforss (C)

Avstår

Anna Zelvin (KD)

Avstår

Emelie Öberg (S)

Avstår

Stefan Jönsson (S)

Avstår

Gunnar Nordmark (L)

Avstår
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Golnoush Lundén Keshavarzi (C) Avstår
Michael Sjöö (S)

Avstår

Ove Löfqvist (M)

Avstår

Malin Stadig Lundgren (KD)

Avstår

Carl-Olof Bengtsson (S)

Avstår

Thomas Haraldsson (C)

Avstår

Pernilla Sjöberg (M)

Avstår

Frida Christensen (S)

Avstår

Lars-Olof Petersson (S)

Avstår

Andreas Håkansson (C)

Avstår

Tony Lundstedt (S)

Avstår

Patrik Åkesson (KD)

Avstår

Maria Grans (L)

Avstår

Tomas Thornell (S)

Avstår

René Jaramillo (M)

Avstår

Eva Ericsson (L)

Avstår

Conny Simonsson (S)

Avstår

Angelica Karlsson (C)

Avstår

Margareta Schlee (M)

Avstår

Sigvard Jakobsson (M)

Avstår

David Svensk (S)

Avstår

Suzanne Frank (M)

Avstår

Matz Athley (M)

Avstår

Hugo Hermansson (S)

Avstår

Benjamin Stynsberg (M)

Avstår
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Totalt: 8 ja, 5 nej, 48 avstår
Åtta ledamöter röstar ja, fem ledamöter röstar nej och 48 ledamöter avstår. Det
innebär att Robert Fredrikssons (SD) ändringsyrkande kommer att ställas mot
Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande.
Den som vill att Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande ska utgöra motförslag till
Mikael Johanssons (M) ändringsyrkande röstar ja och den som vill att Robert
Fredrikssons (SD) ändringsyrkande ska utgöra motförslag till Mikael Johanssons
(M) ändringsyrkande röstar nej.
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Ledamot
Christina Bertilfelt (S)

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ja

Kerstin Wiréhn (V)

Ja

Helen Bengtsson (S)

Ja

Joakim Pohlman (S)

Ja

Olja Pekusic (S)

Ja

Ragnar Lindberg (S)

Ja

Emelie Öberg (S)

Ja

Stefan Jönsson (S)

Ja

Michael Sjöö (S)

Ja

Christer Persson (V)

Ja

Carl-Olof Bengtsson (S)

Ja

Frida Christensen (S)

Ja

Lars-Olof Petersson (S)

Ja

Tony Lundstedt (S)

Ja

Tomas Thornell (S)

Ja

Conny Simonsson (S)

Ja

Susanne Borgström (V)

Ja

David Svensk (S)

Ja

Hugo Hermansson (S)

Ja
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Melena Jönsson (SD)

Nej

Jeanette Schölin (SD)

Nej

Iréne Augustsson (SD)

Nej

Simon Bring (SD)

Nej

Heino Johannesson (SD)

Nej

Robert Fredriksson (SD)

Nej

Jan Lorentzson (SD)

Nej

Ellinor Jönsson (SD)

Nej

Thomas Ragnarsson (M)

Avstår

Sven Sunesson (C)

Avstår

Mikael Johansson (M)

Avstår

Bengt Germundsson (KD)

Avstår

Roland Gustbée (M)

Avstår

Pernilla Tornéus (M)

Avstår

Eva Johnsson (KD)

Avstår

Britt-Louise Berndtsson (C)

Avstår

Marcus Walldén (M)

Avstår

Bo Frank (M)

Avstår

Stefan Willforss (C)

Avstår

Anna Zelvin (KD)

Avstår

Gunnar Nordmark (L)

Avstår
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Golnoush Lundén Keshavarzi (C) Avstår
Ove Löfqvist (M)

Avstår

Malin Stadig Lundgren (KD)

Avstår

Thomas Haraldsson (C)

Avstår

Pernilla Sjöberg (M)

Avstår

Andreas Håkansson (C)

Avstår

Patrik Åkesson (KD)

Avstår

Maria Grans (L)

Avstår

Matthias Sjöberg (V)

Avstår

René Jaramillo (M)

Avstår
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Eva Ericsson (L)

Avstår

Carin Högstedt (V)

Avstår

Angelica Karlsson (C)

Avstår

Margareta Schlee (M)

Avstår

Sigvard Jakobsson (M)

Avstår

Suzanne Frank (M)

Avstår

Matz Athley (M)

Avstår

Benjamin Stynsberg (M)

Avstår

Totalt: 22 ja, 8 nej, 31 avstår
22 ledamöter röstar ja, åtta röstar nej och 31 avstår. Det innebär att Henrietta
Serrates (S) ändringsyrkande kommer att utgöra motförslag till Mikael Johanssons
(M) ändringsyrkande.
Den som vill bifalla Mikael Johanssons (M) ändringsyrkande röstar ja och den
som vill bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej.
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Ledamot
Thomas Ragnarsson (M)

Ja

Sven Sunesson (C)

Ja

Mikael Johansson (M)

Ja

Bengt Germundsson (KD)

Ja

Roland Gustbée (M)

Ja

Pernilla Tornéus (M)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Ja

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ja

Marcus Walldén (M)

Ja

Bo Frank (M)

Ja

Stefan Willforss (C)

Ja

Anna Zelvin (KD)

Ja

Gunnar Nordmark (L)

Ja

Golnoush Lundén Keshavarzi (C) Ja
Ove Löfqvist (M)

Ja

Malin Stadig Lundgren (KD)

Ja
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Thomas Haraldsson (C)

Ja

Pernilla Sjöberg (M)

Ja

Andreas Håkansson (C)

Ja

Patrik Åkesson (KD)

Ja

Maria Grans (L)

Ja

René Jaramillo (M)

Ja

Eva Ericsson (L)

Ja

Angelica Karlsson (C)

Ja

Margareta Schlee (M)

Ja

Sigvard Jakobsson (M)

Ja

Suzanne Frank (M)

Ja

Matz Athley (M)

Ja

Benjamin Stynsberg (M)

Ja

Christina Bertilfelt (S)

Nej

Robert Olesen (S)

Nej

Henrietta Serrate (S)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Joakim Pohlman (S)

Nej

Olja Pekusic (S)

Nej

Ragnar Lindberg (S)

Nej

Emelie Öberg (S)

Nej

Stefan Jönsson (S)

Nej

Michael Sjöö (S)

Nej

Christer Persson (V)

Nej

Carl-Olof Bengtsson (S)

Nej

Frida Christensen (S)

Nej

Lars-Olof Petersson (S)

Nej

Tony Lundstedt (S)

Nej

Tomas Thornell (S)

Nej

Conny Simonsson (S)

Nej
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David Svensk (S)

Nej

Hugo Hermansson (S)

Nej

Melena Jönsson (SD)

Avstår

Jeanette Schölin (SD)

Avstår

Iréne Augustsson (SD)

Avstår

Kerstin Wiréhn (V)

Avstår

Simon Bring (SD)

Avstår

Heino Johannesson (SD)

Avstår

Robert Fredriksson (SD)

Avstår

Matthias Sjöberg (V)

Avstår

Carin Högstedt (V)

Avstår

Jan Lorentzson (SD)

Avstår

Susanne Borgström (V)

Avstår

Ellinor Jönsson (SD)

Avstår

Totalt: 29 ja, 20 nej, 12 avstår
29 ledamöter röstar ja, 20 röstar nej och tolv avstår. Det innebär att
regionfullmäktige bifaller Mikael Johanssons (M) ändringsyrkande avseende punkt
1.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
Alliansens förslag till Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
Socialdemokraternas förslag till budget 2023 med flerårsplan 2024–2025
Vänsterpartiets förslag till budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
Sverigedemokraternas förslag till budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
Protokoll - Samverkansgrupp: Central samverkansgrupp 2022-05-30
§173 RSAU Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
§121 RS Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025
Socialdemokraternas budgetförslag 2023 (justering efter besked från RKR)
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§ 102

Svar på revisionsrapport – Granskning av
om Region Kronoberg bedriver en
ändamålsenlig läkemedelshantering
(22RGK543)
Beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av om Region Kronoberg bedriver en ändamålsenlig
läkemedelshantering till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Region Kronobergs revisorer har låtit granska om Region Kronoberg bedriver en
ändamålsenlig läkemedelshantering. Bedömningen är att regionstyrelsen och
tillämpliga delar av hälso- och sjukvårdsnämnden delvis har säkerställt att Region
Kronoberg har en ändamålsenlig styrning avseende regionens läkemedelshantering
samt att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delvis bedriver
tillräcklig intern kontroll. Granskningen har lämnat fem rekommendationer, bland
annat att säkerställa att strukturerad uppföljning av kostnadskontroll vid
introduktion av nya läkemedel sker på aggregerad och övergripande nivå samt att
säkerställa att kännedom om rutiner för ordination och hantering av läkemedel
ökas. Svar på rekommendationerna har lämnats.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 52/2022 att godkänna svar på
revisionsrapporten. Regionstyrelsen tillstyrkte § 118/2022 hälso- och
sjukvårdsnämndens svar.
Föredragande
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Charlotta Svanberg (S), revisorernas ordförande, och Ulrike Deppert, Helseplan
Consulting Group AB.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport – Granskning av om Region
Kronoberg bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering
• Svar på revisionsrapport gällande om Region Kronoberg bedriver en
ändamålsenlig läkemedelshantering
• §118 RS Svar på revisionsrapport – Granskning av om Region Kronoberg
bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering
• §172 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av om Region Kronoberg
bedriver en ändamålsenlig läkemedelshantering
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• §52 HSN Svar på granskningsrapport gällande om Region Kronoberg bedriver
en ändamålsenlig läkemedelshantering
• Revisionsrapport - Granskning av om Region Kronoberg bedriver en
ändamålsenlig läkemedelshantering
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§ 103

Svar på revisionsrapport – Granskning av
direktupphandling inom Region
Kronoberg (22RGK559)
Beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg till regionstyrelsen.
Revisorerna gör bedömningen att regionstyrelsens ledning och styrning
av direktupphandlingar inte är tillräcklig och anför bland annat ett antal punkter
som bör utvecklas och förbättras.
I granskningen har framkommit att det finns utrymme för förbättringar inom
områden kopplade till exempelvis ansvarsfördelning, uppföljning, riktlinjer och
kontroll.
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Regionstyrelsen delar i många avseenden revisorernas synpunkter, men vill
inledningsvis poängtera vissa direkta felaktigheter och otydligheter som finns i
rapporten. Genom revisionens granskningsrapport kan läsaren få en bild av att
samtliga stickprov som granskats har anmärkningar. Av granskningsrapporten
framkommer inte att det är 25 stickprov per nämnd som genomförts. I
granskningen framkommer endast de stickprov som ansetts inte leva upp till de
ställda kraven, vilket kan ge en missvisande bild i faktaunderlaget.
Därutöver beskriver revisionen i sin granskningsrapport under rubriken 5.2
Bedömning att leverantörer ”kan vara anlitade utan konkurrensutsättning genom
att tillämpa någon av undantagsbestämmelserna”. Denna skrivning är direkt
missvisande och kan tolkas som att det enligt lagen endast i undantagsfall tillåts att
förhandla med endast en leverantör i en direktupphandling. Det finns inte något
lagkrav på att konkurrensutsättning ska ske vid inköp under
direktupphandlingsgränsen. För Region Kronoberg gäller de riktlinjer för
direktupphandling som regiondirektören fastställs i enlighet med gällande
lagstiftning i vilka rutinen för direktupphandling beskrivs.
Föredragande

Charlotta Svanberg (S), revisorernas ordförande, och Jakob Smith, EY.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar revisionssvaret till protokollet.
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Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport - Granskning av
direktupphandling inom Region Kronoberg
• Svar på revisionsrapport - Granskning av direktupphandling inom Region
Kronoberg
• §95 RS Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom
Region Kronoberg
• §128 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av direktupphandling inom
Region Kronoberg
• Revisionsrapport - Granskning av direktupphandling inom Region Kronoberg
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§ 104

Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 Avsättning till pensionsmedelportföljen
(21RGK61)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande
ökningen av avsättningen till pensioner för 2022 på 200 miljoner kronor.
Sammanfattning

Region Kronoberg har avsatta medel för att klara sina åtaganden gällande den del
av pensionsskulden, ansvarsförbindelsen, som inte finns inom balansräkningen.
Skulden härrör från intjäning innan 1998 enligt PA-KL.
Utöver denna skuld har Region Kronoberg även avsättningar inom
balansräkningen. Sedan 2019 har Region Kronoberg årligen satt av pengar till
pensionsmedelportföljen motsvarande ökningen av avsättningarna inom
balansräkningen för att klara av sina kommande åtaganden. I regionfullmäktiges
budgetbeslut för 2022 med flerårsplan saknas beslut om avsättning till
pensionsmedelförvaltingen, varför ärendet om avsättning till
pensionsmedelportföljen 2022 behöver hanteras av regionfullmäktige under
innevarande år.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande
ökningen av avsättningen till pensioner för 2022 på 200 miljoner kronor.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - avsättning till pensionsmedelsportfölj
• Tjänsteskrivelse - Avsättning till pensionsmedelsportfölj 2022
• §184 RSAU Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Avsättning till
pensionsmedelportföljen
• §132 RS Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Avsättning till
pensionsmedelportföljen
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§ 105

Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 Ändringar av driftramar (21RGK61)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2022:
1. Utöka hälso- och sjukvårdsnämndens driftram med 1 528 000 kr.
2. Utöka regionstyrelsens driftram med 1 362 000 kr.
3. Minska regionala utvecklingsnämndens driftram med 2 890 000 kr.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2021 om preliminära driftsramar per nämnd i
samband med att budgeten antogs för 2022 med flerårsplan 2023 - 2024. I
november 2021 beslutade regionfullmäktige om förändringar i driftsramar för
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Därtill beslutades då att
överföra budget för nämnders och styrelsers politiska organisation från
regionstyrelsens driftram till respektive nämnds och styrelses driftramar.
Till följd av genomförda verksamhetsanpassningar har ytterligare behov av
förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit. Förändringarna framgår
av bifogad sammanställning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2022:
1. Utöka hälso- och sjukvårdsnämndens driftram med 1 528 000 kr.
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2. Utöka regionstyrelsens driftram med 1 362 000 kr.
3. Minska regionala utvecklingsnämndens driftram med 2 890 000 kr.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Ramförändringar budget 2022
Tjänsteskrivelse - Ramförändringar 2022
§185 RSAU Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Ändringar av driftramar
§133 RS Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 - Ändringar av driftramar
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§ 106

Kostnadsfri vaccination mot mässling,
röda hund, difteri, stelkramp, polio och
kikhosta (21RGK63)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla i Region
Kronoberg oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.
Kostnad för avgiftsfri vaccinering mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp,
polio och kikhosta finansieras genom att belasta budget för vårdvalet. Kostnaden
bedöms vara begränsad och rymmas inom befintlig budgetram.
Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina, oavsett
migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändig ur ett
smittskyddsperspektiv.
Sveriges Kommuner och Regioners sjukvårdsdelegation beslutade den 19 maj
2022 att föreslå styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner att:
- Rekommendera regioner att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett
ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling,
röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.
- Rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt
massflyktsdirektivet och asylsökande.
- I skrivelse till regionerna och kommunerna rekommendera dem att godkänna
och omgående tillämpa denna rekommendation.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla i Region
Kronoberg oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.
Kostnad för avgiftsfri vaccinering mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp,
polio och kikhosta finansieras genom att belasta budget för vårdvalet. Kostnaden
bedöms vara begränsad och rymmas inom befintlig budgetram.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri,
stelkramp, polio och kikhosta
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• Tjänsteskrivelse - Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri,
stelkramp, polio och kikhosta
• Barnrättsbaserat beslutsunderlag kostnadsfri vaccination mot mässlingen
• §174 RSAU Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri,
stelkramp, polio och kikhosta
• §122 RS Kostnadsfri vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp,
polio och kikhosta
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§ 107

Taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården 2023 (22RGK64)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023 i
enlighet med bilagor 2-5.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till
regionfullmäktige. Inför 2023 har förvaltningen sett över ett antal avgifter.
Följande avgiftsförändringar föreslås gälla från och med den 1 januari 2023 inom
hälso- och sjukvården:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2023 (bilaga 2)
- Patientavgiften för första remissbesöket från annan vårdpersonal än läkare i
primärvård till läkare i sjukhusvård föreslås höjas från 200 till 250 kr.
- Patientavgiften för första remissbesöket från distanskontakt i primärvård till
läkare i sjukhusvård föreslås höjas från 200 till 250 kr.
- Patientavgiften för distanskontakter i grupp föreslås fastställas till 50 kr.
Avgifter i sluten vård 2023 (bilaga 3)
- Inget förslag på förändring.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar 2023 (bilaga 4)
- Inget förslag på förändring.
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Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2023 (bilaga 5)
- Tyngdtäcken föreslås plockas bort från regelverket.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 46/2022 att föreslå regionfullmäktige
fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023 i enlighet med
bilagor 2-5.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023 i
enlighet med bilagor 2-5.
Yrkanden

- Robert Olesen (S), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), föreslår att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut samt följande
tilläggsyrkande:

Protokoll
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"Att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att
utreda införande av enhetstaxa (enhetligt pris) för egenavgifter och hyror av
tekniska hjälpmedel."
- Roland Gustbée (M) föreslår att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens
förslag till beslut samt avslår Robert Olesens (S) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår regionstyrelsens
förslag till beslut. Hon finner att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår Robert Olesens (S)
tilläggsyrkande. Hon finner att regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Robert Olesens (S) tilläggsyrkande röstar ja och den som vill
bifalla tilläggsyrkandet röstar nej.
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Ledamot
Thomas Ragnarsson (M)

Ja

Sven Sunesson (C)

Ja

Mikael Johansson (M)

Ja

Bengt Germundsson (KD)

Ja

Roland Gustbée (M)

Ja

Pernilla Tornéus (M)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Ja

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ja

Marcus Walldén (M)

Ja

Bo Frank (M)

Ja

Stefan Willforss (C)

Ja

Anna Zelvin (KD)

Ja

Gunnar Nordmark (L)

Ja

Golnoush Lundén Keshavarzi (C) Ja
Ove Löfqvist (M)

Ja

Malin Stadig Lundgren (KD)

Ja

Thomas Haraldsson (C)

Ja

Pernilla Sjöberg (M)

Ja
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Andreas Håkansson (C)

Ja

Patrik Åkesson (KD)

Ja

Maria Grans (L)

Ja

René Jaramillo (M)

Ja

Eva Ericsson (L)

Ja

Angelica Karlsson (C)

Ja

Margareta Schlee (M)

Ja

Sigvard Jakobsson (M)

Ja

Suzanne Frank (M)

Ja

Matz Athley (M)

Ja

Benjamin Stynsberg (M)

Ja

Robert Olesen (S)

Nej

Henrietta Serrate (S)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Nej

Kerstin Wiréhn (V)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Nej

Joakim Pohlman (S)

Nej

Olja Pekusic (S)

Nej

Ragnar Lindberg (S)

Nej

Emelie Öberg (S)

Nej

Stefan Jönsson (S)

Nej

Michael Sjöö (S)

Nej

Christer Persson (V)

Nej

Carl-Olof Bengtsson (S)

Nej

Frida Christensen (S)

Nej

Lars-Olof Petersson (S)

Nej

Tony Lundstedt (S)

Nej

Matthias Sjöberg (V)

Nej

Tomas Thornell (S)

Nej

Carin Högstedt (V)

Nej

Marianne Nordin (S)

Nej
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Susanne Borgström (V)

Nej

David Svensk (S)

Nej

Hugo Hermansson (S)

Nej

Cecilia Lundin Danielsson (S)

Nej

Melena Jönsson (SD)

Avstår

Jeanette Schölin (SD)

Avstår

Iréne Augustsson (SD)

Avstår

Heino Johannesson (SD)

Avstår

Robert Fredriksson (SD)

Avstår

Jan Lorentzson (SD)

Avstår

Christer Svensson (SD)

Avstår

Ellinor Jönsson (SD)

Avstår

Totalt: 29 ja, 24 nej, 8 avstår
29 ledamöter röstar ja, 24 röstar nej och åtta avstår. Det innebär att
regionfullmäktige avslår Robert Olesens (S) tilläggsyrkande.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023
Enkel prövning av barnets bästa - Taxor och avgifter 2023
Bilaga 1 - Översyn av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården inför 2023
Bilaga 2 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2023
Bilaga 3 - Avgifter i sluten vård 2023
Bilaga 4 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2023
Bilaga 5 - Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2023
§46 HSN Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023
§35 HSN AU Taxor och avgifter 2023 inom hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamhet
• §175 RSAU Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023
• §123 RS Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2023
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§ 108

Administrativa taxor och avgifter 2023
(22RGK63)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2023 i enlighet med bilaga.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med gällande
administrativa taxor 2022.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2023 i enlighet med bilaga.
Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Förslag till beslut - administrativa taxor och avgifter 2023
Administrativa taxor och avgifter 2023
§176 RSAU Administrativa taxor och avgifter 2023
§124 RS Administrativa taxor och avgifter 2023

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

§ 109

Årsredovisning för Samordningsförbundet
Värend samt ny förbundsordning
(22RGK132)
Beslut

1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet
Värend 2021.
2. Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
3. Regionfullmäktige godkänner Förbundsordningen för Samordningsförbundet
Värend.
Jäv

Robert Olesen (S), Carl-Olof Bengtsson (S), Tomas Thornell (S) och Angelica
Karlsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo,
Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av åtta
huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015
genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds
kommun gick med 2016, Lessebo kommun 2018 och Uppvidinge kommun 2020.

Signature reference: 98bc6e58-d1a2-4fa3-b015-0a439fae2bc3

Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16–64 år, med prioritering på
unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå
egen försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de
ingående myndigheterna. Samordningsförbundet Värend har kommit in med
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021.
Enligt § 26 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska
förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Värend
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräckligt. Sammantaget
bedöms resultatet enligt årsredovisningen vara förenlig med de finansiella mål och
verksamhetsmål som satts upp. Revisionen tillstyrker att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för Samordningsförbundet
Värend 2021.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

2. Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
3. Regionfullmäktige godkänner Förbundsordningen för samordningsförbundet
Värend.
Expedieras till

Samordningsförbundet Värend
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend 2021
• Årsredovisning inkl revisionsrapport för år 2021 samt förbundsordning
Samordningsförbundet Värend
• §177 RSAU Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend samt ny
förbundsordning
• §125 RS Årsredovisning för Samordningsförbundet Värend samt ny
förbundsordning
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§ 110

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg 2021 (22RGK80)
Beslut

Regionfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg till protokollet.
Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har inkommit med årsredovisning
och revisionsberättelse för 2021.
Förbundets revisorer har gjort följande bedömning:
- Sammantaget att styrelsen för Svenskt Ambulansflyg i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
- Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Att styrelsens interna kontroll inte var tillräcklig.
- Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med fullmäktiges mål.
Revisorerna riktar allvarlig kritik mot styrelsens interna kontroll och
ekonomistyrning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsfullmäktigefullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelsen och enskilda ledamöter och tillstyrker att förbundsfullmäktige godkänner
förbundets årsredovisning för år 2021.
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Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg till protokollet.
Expedieras till

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 2021
• Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
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§ 111

Region Kronobergs politiska organisation
mandatperioden 2023-2026 (19RGK1131)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region Kronoberg
2023-2026 samt fastställer reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation 2023-2026.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ansvarar för att bereda förslag på arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation för slutligt beslut i
regionfullmäktige.
Organisationsutskottet har utvärderat arbetsordningar och reglementen för
Region Kronobergs politiska organisation under innevarande mandatperiod och
därefter berett förslag till reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation.
Regionfullmäktige ska fastställa den politiska organisationen och fastställa
reglementen och arbetsordningar vid sammanträde den 15-16 juni 2022 inför det
att den nya mandatperioden träder i kraft.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer den politiska organisationen för Region Kronoberg
2023-2026 samt fastställer reglementen och arbetsordningar för Region
Kronobergs politiska organisation 2023-2026.
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Yrkanden

- Mikael Johansson (M), Robert Olesen (S), Sven Sunesson (C), Matthias Sjöberg
(V), Roland Gustbée (M), Gunnar Nordmark (L), Eva Johnsson (KD), BrittLouise Berndtsson (C) och René Jaramillo (M) föreslår att regionfullmäktige
bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
- Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionfullmäktige bifaller följande
ändringsyrkande:
"Att på sidan 22 ändra så att Regionstyrelsen har 11 ordinarie och 5
ersättare
Att på sidan 24 ändra så att Regionstyrelsens AU har 7 ordinarie och 3
ersättare
Att på sidan 27 ändra så att Regionstyrelsens PU har 7 ordinarie och 3
ersättare
Att på sidan 35 ändra så att Folkhälsa och vårdval har 7 ordinarie och 3
ersättare
Att på sidan 37 ändra så att Hälso- och sjukvårdsnämnd har 11 ordinarie
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och 5 ersättare
Att på sidan 42 ändra så att Regional utvecklingsnämnd har 11 ordinarie
och 5 ersättare
Att på sidan 45 ändra så att Trafiknämnd har 7 ordinarie och 3 ersättare
Att på sidan 48 ändra så att Kulturnämnd har 7 ordinarie och 3 ersättare"
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut eller Robert Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Hon finner att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden
2023-2026
• Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg 2023-2026
• §15 OU Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 2023-2026
• §178 RSAU Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 20232026
• §126 RS Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 2023-2026
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Instans: Regionfullmäktige
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§ 112

Arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg 2023-2026
(22RGK383)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2023-2026.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ansvarar för att bereda förslag på arbetsordningar och
reglementen för Region Kronobergs politiska organisation för slutligt beslut i
regionfullmäktige.
Organisationsutskottet har utvärderat arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg under innevarande mandatperiod och därefter berett
förslag till reglemente. Regionfullmäktige ska fastställa arvodesreglemente vid
sammanträde den 15-16 juni 2022 inför det att den nya mandatperioden träder i
kraft.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2023-2026.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2023-2026
• Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg 2023-2026
• §16 OU Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2023-2026
• §179 RSAU Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2023-2026
• §127 RS Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2023-2026

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

§ 113

Reglemente för partistöd,
partigruppsanslag och politiska
sekreterare inom Region Kronoberg
(22RGK386)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och
politiska sekreterare inom Region Kronoberg 2023-2026.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ansvarar för att bereda förslag på reglemente för partistöd,
partigruppsanslag och politiska sekreterare inom Region Kronoberg inför slutligt
beslut i regionfullmäktige.
Organisationsutskottet har utvärderat reglementen under innevarande
mandatperiod och därefter berett förslag till reglemente för partistöd,
partigruppsanslag och politiska sekreterare. Regionfullmäktige ska fastställa den
politiska organisationen vid sammanträde den 15-16 juni 2022 inför det att den
nya mandatperioden träder i kraft.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och
politiska sekreterare inom Region Kronoberg 2023-2026.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska
sekreterare
• Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och anslag till politiska sekreterare
2023-2026
• §17 OU Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare
inom Region Kronoberg 2023-2026
• §180 RSAU Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska
sekreterare inom Region Kronoberg 2023-2026
• §128 RS Reglemente för partistöd, partigruppsanslag och politiska sekreterare
inom Region Kronoberg 2023-2026
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§ 114

Sammanträdesplan 2023 (22RGK141)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2023 för Region Kronobergs
politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2023 för Region Kronobergs
politiska organisation.
Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2023
Sammanträdesplan Region Kronoberg 2023
§181 RSAU Sammanträdesplan 2023
§129 RS Sammanträdesplan 2023
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§ 115

Policy för lika möjligheter och rättigheter i
en hållbar Region Kronoberg (22RGK767)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde under 2016 Policy för lika möjligheter och
rättigheter i en hållbar Region Kronoberg. Policyn tydliggör Region Kronobergs
ansvar för mänskliga rättigheter samt den värdegrund och inriktning som
genomsyrar allt regionen gör. Med anledning av kommande ny mandatperiod är
en revidering av policyn initierad, främst med anledning av ändringar i
arbetsmiljölagen. Revideringarna avser huvudsakligen avsnitt fyra angående
arbetsplatser.
Region Kronoberg utgår från respekt för människan och förståelsen för att alla
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter så som de beskrivs i
svensk grundlag, FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, Europeiska
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna samt FN:s Konvention om barnets rättigheter. Alla som är verksamma
inom Region Kronoberg ska respektera, skydda och främja invånarnas mänskliga
rättigheter. Region Kronobergs vision är ett gott liv i ett livskraftigt län.
Region Kronobergs arbete för en hållbar utveckling i Kronoberg vilar på tre ben:
ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Det innebär att regionen ska bidra till
en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar
Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar
Region Kronoberg
• Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
• §182 RSAU Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region
Kronoberg
• §130 RS Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region
Kronoberg
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§ 116

Förvärv av fastigheten Växjö Rimfrosten 1
(22RGK591)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att
1. Förvärva fastigheten Växjö Rimfrosten 1 till ett värde av 44 miljoner kronor,
samt godkänna fastighetsöverlåtelseavtal ”Fastighetsöverlåtelseavtal
Regionfastigheter Småland AB och Region Kronoberg”.
2. Medel om totalt 44 miljoner kronor anslås ur regionstyrelsens driftram för
ändamålet.
Sammanfattning

Region Kronoberg avser att bygga ett sjukhus på mark som i nuläget är uppdelad i
tre olika fastigheter, och därmed ägs både direkt av Region Kronoberg och
indirekt via helägt dotterbolag. Inför byggandet av sjukhuset är det önskvärt att
Region Kronoberg direkt äger alla tre fastigheter.
Beslut om försäljning av marken bedöms vara av principiell beskaffenhet och
bolagets styrelse har därför i enlighet med vad som anges i tillfrågat
regionfullmäktige i ärendet. Regionfullmäktige har vid sammanträde den 6 april
2022 tillfrågats i ärendet och beslöt att Region Kronoberg inte har något att erinra
mot förslag till beslut. Bolaget har vid bolagstämman den 26 april 2022 beslutat att
godkänna försäljning av marken till Region Kronoberg enligt bifogat
fastighetsöverlåtelseavtal.
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Region Kronoberg köpte den 15 oktober 2019 Nyfosa NYAB 13 AB från extern
motpart. Efter köpet bytte bolaget namn till Regionfastigheter Småland AB.
Fastighetens marknadsvärde uppskattades våren 2022 till 44 miljoner kronor, se
bilaga.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. Förvärva fastigheten Växjö Rimfrosten 1 till ett värde av 44 miljoner kronor,
samt godkänna fastighetsöverlåtelseavtal ”Fastighetsöverlåtelseavtal
Regionfastigheter Småland AB och Region Kronoberg”.
2. Medel om totalt 44 miljoner kronor anslås ur regionstyrelsens driftram för
ändamålet.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Förvärv av fastigheten Växjö Rimfrosten 1

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16
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•
•
•
•
•

Värdering av Rimfrosten 1
Fastighetsöverlåtelseavtal med köpebrev 1.1 - Rimfrosten 1
Protokollsutdrag bolagsstämma Regionfastigheter Småland AB
§183 RSAU Förvärv av fastigheten Växjö Rimfrosten 1
§131 RS Förvärv av fastigheten Växjö Rimfrosten 1
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§ 117

Tilläggsbudget för investeringen avseende
parkeringsdäck vid Ljungby lasarett
(19RGK1935)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Anslå en tilläggsbudget för investering gällande parkeringsdäck inom Ljungby
lasarettsområde om 36 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor är
produktionskostnad och 19 miljoner kronor är uppskattad indexkostnad, för
mark- och byggnadsinvestering.
2. Anslå medel för ändamålet ur investeringsbudget 2023 med flerårsplan.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade våren 2021 att ett parkeringsdäck skulle uppföras
inom sjukhusområdet för att möta det parkeringsbehov som uppstår under
byggnationstiden av den nya vårdbyggnaden. Investeringsbeslutet omfattade 70
miljoner kronor och färdigställandetiden beräknades till mars 2023. Under
planeringsarbetet har information som påverkar investeringsbeslutet kommit fram
och detta förslag beskriver att projektets budget behöver ett tillägg samt en
förlängd produktionstid.
I sviterna av Covid-19 och den pågående situationen i Ukraina görs ett antagande
på en indexökning på 1 procent per månad till och med färdigställande. Då
beräknat färdigställande är dec 2023 beräknas indexkostnaden till ca 19 miljoner
kronor. Denna indexkostnad ska enbart täcka den förväntade indexökningen och
ska ej användas till byggnation utanför beslutad budget.
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Den nya uppskattade produktionskostnaden kombinerat med den antagna
indexökningen ger en totalkostnad på 106 miljoner kronor. Detta är en ökning
med 36 miljoner kronor från föregående beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Anslå en tilläggsbudget för investering gällande parkeringsdäck inom Ljungby
lasarettsområde om 36 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor är
produktionskostnad och 19 miljoner kronor är uppskattad indexkostnad, för
mark- och byggnadsinvestering.
2. Anslå medel för ändamålet ur investeringsbudget 2023 med flerårsplan.
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Yrkanden

Mikael Johansson (M) föreslår att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag

Signature reference: 98bc6e58-d1a2-4fa3-b015-0a439fae2bc3

• Förslag till beslut - tilläggsbudget för investering avseende parkeringsdäck vid
Ljungby lasarett
• Tjänsteskrivelse - Tilläggsbudget för investeringen avseende parkeringsdäck vid
Ljungby lasarett
• §186 RSAU Tilläggsbudget för investeringen avseende parkeringsdäck vid
Ljungby lasarett
• §134 RS Tilläggsbudget för investeringen avseende parkeringsdäck vid Ljungby
lasarett
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§ 118

Investeringsbeslut för ny
värmeanläggning vid Grimslövs
folkhögskola (22RGK1052)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att investera 8 430 000 kronor i ny värmeanläggning
vid Grimslövs folkhögskola. Kostnaden finansieras genom att belasta
investeringsramen för fastigheter.
Sammanfattning

Värmen vid Grimslövs folkhögskola produceras idag via två fastbränslepannor, en
pelletspanna och en spånpanna, i panncentralen. Övriga byggnader betjänas med
värme via ett kulvertnät från detta hus.
Det befintliga systemet med fastbränslepannor är förenat med vissa nackdelar.
Region Kronoberg önskar att ersätta förbränningspannorna och istället producera
värmen via värmepumpar.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionfullmäktige beslutar att investera 8 430 000 kronor i ny värmeanläggning
vid Grimslövs folkhögskola. Kostnaden finansieras genom att belasta
investeringsramen för fastigheter.
Expedieras till

Grimslövs folkhögskola
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Investeringsbeslut för ny värmeanläggning vid Grimslövs
folkhögskola
• Tjänsteskrivelse - Investeringsbeslut för ny värmeanläggning vid Grimslövs
folkhögskola
• §187 RSAU Investeringsbeslut för ny värmeanläggning vid Grimslövs
folkhögskola
• §135 RS Investeringsbeslut för ny värmeanläggning vid Grimslövs
folkhögskola

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

§ 119

Avveckling av Regionfastigheter Småland
AB (21RGK969)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att göra utdelning av allt fritt kapital i
Regionfastigheter Småland AB och att därefter snabbavveckla bolaget.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 176/2021 att vänta med beslut gällande avveckling
av Regionfastigheter Småland AB till frågan om nytt akutsjukhus har beslutats av
regionfullmäktige.
Då regionfullmäktige § 49/2022 beslutade att bygga ett nytt akutsjukhus i Räppe
innebär det att planen att avveckla bolaget Regionfastigheter Småland AB kan
fortsätta enligt ärende Tidplan och beslutsprocess för avveckling
Regionfastigheter Norrängen 3 AB, Regionfastigheter Renen 3 AB och
Regionfastigheter Småland AB. Det innebär att först görs utdelning av bolagets
fria kapital och därefter snabbavvecklas bolaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att göra utdelning av allt fritt kapital i
Regionfastigheter Småland AB och att därefter snabbavveckla bolaget.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Avveckling av Regionfastigheter Småland AB
• §188 RSAU Avveckling av Regionfastigheter Småland AB
• §136 RS Avveckling av Regionfastigheter Småland AB
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§ 120

Svar på motion om karriärvägar
(22RGK353)
Beslut

Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Christer Persson (V) har i sin motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden
ska utreda möjligheterna till att förbättra karriärvägarna för medarbetare inom
kärnverksamheten samt klargöra om det finns behov av löneökningar för att
motivera medarbetare att inte lämna patientnära arbetsuppgifter till förmån för
administrativa tjänster. Utredningen ska göras i samråd med respektive facklig
organisation och utredningen ska leda fram till att konkretas förslag redovisas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Signature reference: 98bc6e58-d1a2-4fa3-b015-0a439fae2bc3

Förslag till beslut - Svar på motion om karriärvägar
§100 RS Svar på motion om karriärvägar
§133 RSAU Svar på motion om karriärvägar
§10 RSPU Svar på motion – Utred möjligheterna till förbättrade karriärvägar
för medarbetare inom kärnverksamheten inom hälso- och sjukvården utan att
de ska behöva söka tjänster inom administrationen
• Motion om karriärvägar
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§ 121

Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M)
Sommarjobb i Region Kronoberg 2022
(22RGK987)
Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M):
"Socialdemokraterna skickade i juni 2019 in en motion om att öka antalet
sommarjobb (för gymnasieungdomar) i Region Kronoberg.1 Motionen bifölls av
regionfullmäktige i februari 2020.
Bakgrunden till motionen var att ta vara på det stora intresse som funnits kring att
sommarjobba hos Region Kronoberg. Sommaren 2019 hade Region Kronoberg
70 sommarjobbsplatser och totalt sökte 293 stycken gymnasieungdomar de
utannonserade jobben.
Socialdemokraterna tänkte, och tänker, att fler sommarjobbare som får ′testa
på′ våra verksamheter kan leda till att fler väljer såväl vårdyrken som regionen som
arbetsgivare i framtiden. Samtidigt ger vi fler en bra start i arbetslivet!
Strax efter att motionen bifallits slog coronapandemin till med stor kraft, vilket
gjorde det svårt att uppfylla ambitionerna. Nu hoppas vi Socialdemokrater att
regionens arbete med att öka antalet sommarjobb är igång igen.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M):
1. Hur många sommarjobbsplatser finns i Region Kronobergs verksamheter
sommaren 2022?
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2. Hur många har sökt platserna?
3. Inom vilka verksamheter finns sommarjobben?"
-Mikael Johansson (M) besvarar interpellationen enligt följande:
"FoUU/Utbildning och lärande har ansvaret för sommarpraktikanterna inom
Region Kronoberg. Syftet med sommarpraktik är att ge ungdomar som går första
eller andra året på gymnasiet en inblick i Region Kronobergs verksamheter och
visa mångfalden av yrken. Region Kronoberg vill också visa sig som en attraktiv
och möjlig framtida arbetsgivare samt ge ungdomar en meningsfull sysselsättning.
Sommarpraktikanten är med i verksamheten och deltar aktivt i arbetet men
ersätter ingen ordinarie personal. Varje sommarpraktikant har en namngiven
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handledare dagligen. Lönen betalas ut centralt och belastar inte respektive
verksamhet.
2022
Ungdomarna erbjuds tre veckors sommarpraktik under tre perioder.
• Lokalvård: 16 platser
• Kost och restaurang: 14 platser
• Regionservice övrigt: 13 platser
• Sjukhusvård: 35 platser
• Primärvård: 16 platser
• Tandvård: 2 platser
• Administration: 2 platser (FoUU och kansliet)
Totalt erbjuds 98 platser och i dagsläget (2022-06-03) är det 75
sommarpraktikanter som tackat ja till sommarpraktiken. En av anledningarna till
att vi inte fyllt platserna är att de ungdomar som ska ha sin sommarpraktik inom
primärvård och hälso- och sjukvård måste ha fyllt 18 år på grund av restriktioner
från Arbetsmiljöverket då det fortfarande är hårdare krav på grund av Corona.
Totalt har det kommit in 199 ansökningar.
Planen är att till sommaren 2023 erbjuda 200 platser inom Region Kronoberg."
Beslutsunderlag
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• Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M)
Sommarjobb i Region Kronoberg 2022
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§ 122

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M)- Fästingvaccination i
Kronoberg (22RGK981)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en
inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.1 Sjukdomen är olika vanlig i olika
delar av landet och länet och det är möjligt att vaccinera sig mot den genom så
kallad TBE-vaccinering, ′fästingvaccin′.
De senaste veckorna har det rapporterats från flera regioner, däribland
Östergötland, att TBE-vaccinering avgiftsbefrias för barn.2
Region Kronoberg har också nyligen gått ut med en särskild uppmaning till
boende i Norrhult och Rottne att vaccinera sig. I ett reportage i SR Kronoberg
framgår dock att regionens vårdcentraler i området inte fått i uppdrag att utföra
vaccinationerna. De hänvisar i stället till privata aktörer.3
Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
1. Hur ställer du dig till att avgiftsbefria TBE-vaccination för barn i Kronoberg?
2. Varför har regionens vårdcentraler inte fått uppdraget att erbjuda TBEvaccination och finns det anledning att ompröva det beslutet?
https://www.1177.se/Kronoberg/behandling-hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-tbe/ (länk hämtad 2022-04-27)
2
https://www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Fakta-ochrad/Vaccinationer/ (länk hämtad 2022-04-27)
3
https://sverigesradio.se/artikel/inget-tbe-vaccin-att-fa-pa-vardcentraler-iregionens-riskomraden (länk hämtad 2022-04-27)"
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1

--Roland Gustbée (M) besvarar interpellationen enligt följande:
"1.Hur ställer du dig till att avgiftsbefria TBE-vaccination för barn i Kronoberg?
Region Kronoberg följer de nationella vaccinationsprogrammen. Där är ett antal
vaccin kostnadsfria för patienten medan andra inte regleras.
I regelverket för avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar anges att
vaccination mot influensa, pneumokocksjukdom och stelkramp ingår i
vårdcentralernas grunduppdrag. I regelverket anges också att vårdcentralerna kan
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utföra andra typer av vaccinationer. De offentliga vårdcentralerna ska för dessa
övriga vaccinationer ta ut en avgift på 300 kr + självkostnaden för vaccinet. Det är
inte specificerat vilka typer av vaccinationer som ingår bland dessa övriga
vaccinationer.
Utförda tjänster som ligger utanför vårdcentralernas grunduppdrag ersätts inte
inom ramen för vårdvalet, utan finansieras genom patientavgift eller motsvarande
som helt tillfaller vårdcentralen. Detta anges i uppdragsspecifikationen för
vårdvalet. I uppdragsspecifikationen anges också att Region Kronobergs
vaccinationsprogram för vuxna och barn innefattas i grunduppdraget.
Personligen anser jag att avgiftskonstruktionen är rimlig.
2. Varför har regionens vårdcentraler inte fått uppdraget att erbjuda TBEvaccination och finns det anledning att ompröva det beslutet?
Vårdcentralerna som ligger nära utpekade områden kan idag erbjuda vaccin till
dem som önskar. Dessutom finns ett antal privata aktörer som erbjuder vaccinet."
Beslutsunderlag
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• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Fästingvaccination i Kronoberg
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§ 123

Interpellation till personalutskottets
ordförande Elizabeth Peltola (C) om nya
innovativa grepp för att mildra den akuta
överbelastningen i vården (22RGK1126)
Sammanfattning

Robert Fredriksson (SD) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande Elizabeth Peltola (C):
"Vi får täta bevis på att de långsiktiga åtgärderna som vidtagits gällande
bemanning i vården och är bra på sikt inte räcker till för att skapa en hållbar
situation för vår personal och våra patienter här och nu. Med anledning av detta
och utifrån det faktum att både ni och vi har konkreta förslag bland annat i våra
budgetar som dessutom är finansierade finns det inte anledning att låta saken
bero. Vi behöver rekrytera inom de professioner där det är möjligt.
Med anledning av detta ställer jag följande fråga:
Är du beredd att ta till nya innovativa grepp för att mildra den akuta
överbelastningen i vården? Om ja, vilka i så fall?"
--Elizabeth Peltola (C) besvarar interpellationen enligt följande:
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"En effekt av pandemin är att det har uppstått ett större vårdbehov till följd av att
patienter valde att avstå från att söka vård, men man kan inte säga vården generellt
är akut överbelastad på grund av det. Under pandemin har det varit tufft inom
vissa verksamheter medan andra verksamheter inte har påverkats i någon högre
grad. Totalt sett har antalet medarbetare ökat inom vården och de allra flesta
medarbetarna kommer att få fyra veckors semester under sommaren.
Ett högt söktryck till att utbilda sig inom vården har lett till att det är fullt med
studerande inom de akademiska vårdutbildningarna. I Kronobergs län har antalet
utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammet utökats. Det är även god tillgång
på nyutexaminerade läkare, inte minst tack vare satsningar på utökade platser för
AT- och ST-tjänster.
I takt med att befolkningen växer och andelen äldre blir större så ökar behoven av
sjukvård. Samtidigt kommer konkurrensen om arbetskraft generellt att vara hård
de kommande åren. För att möta kompetensutmaningen framöver räcker det inte
att vi enbart rekryterar fler nya medarbetare. Vi behöver framförallt ställa om våra
arbetssätt för att skapa en hållbar arbetsmiljö och arbetssituation med god
tillgänglighet för kronobergarna.
Region Kronoberg har redan påbörjat denna omställning. I omställningsarbetet till
Nära vård pågår det flera olika innovativa åtgärder för att ställa om vårt arbetssätt:
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· Erbjuda digitala konsultationer mellan personal och patienter.
· Pågående uppgiftsväxling inom en rad områden för att våra medarbetare ska
arbeta på toppen av sin kompetens och kunna fokusera på att möta patienter i
första hand.
· I projektet Boka/kalla sker en omställning så att administrativ personal ska
kunna avlasta vårdpersonal med en rad administrativa arbetsuppgifter.
· Breddinförande av taligenkänning med målet att 80 procent av alla journalförare
inom sjukhusvård, primärvård, psykiatri och rättspsykiatri ska använda
taligenkänning hösten 2024.
I takt med att vi ställer om våra arbetssätt, så kan vi även förändra/möjliggöra mer
innovativa sätt att locka medarbetare till Region Kronoberg.
Under de senaste åren har ett flertal innovativa åtgärder genomförts för att dels se
till att patienterna ska undvika väntetider i vården och dels för att minska trycket
inom vården för medarbetarna. Till exempel har vården kontaktat samtliga
patienter som väntar på vård för att erbjuda alternativa lösningar, i t ex andra
regioner.
Jag är också positiv till att låta medarbetarna inom vården vara mer delaktiga, till
exempel genom intraprenader. Då kan medarbetarna inom en viss verksamhet
och inom givna ramar utforma arbetssätt. På så vis kan vi också främja nya
innovativa lösningar som är till nytta för hela organisationen.
Jag är öppen för fler förslag på innovativa lösningar som kan underlätta för såväl
patienter som för medarbetarna inom vården."
Beslutsunderlag
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• Interpellation till personalutskottets ordförande Elizabeth Peltola (C) om
innovativa grepp för att mildra den akuta överbelastningen i vården
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§ 124

Entledigande samt val av ny ledamot och
ersättare i regionala utvecklingsnämnden
för tiden till och med 2022-12-31
(18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Soili Lång-Söderberg (M) från uppdraget som ledamot i regionala
utvecklingsnämnden.
2. Utse Ingemar Swalander (M) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden för
tiden till och med 2022-12-31.
3. Utse Ove Dahl (M) till ny ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till
och med 2022-12-31 efter Ingemar Swalander (M).
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Soili Lång-Söderberg (M) från uppdraget som ledamot i regionala
utvecklingsnämnden.
2. Utse Ingemar Swalander (M) till ny ledamot i regionala utvecklingsnämnden för
tiden till och med 2022-12-31.
3. Utse Ove Dahl (M) till ny ersättare i regionala utvecklingsnämnden för tiden till
och med 2022-12-31 efter Ingemar Swalander (M).
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Expedieras till

Soili Lång-Söderberg (M)
Ingemar Swalander (M)
Ove Dahl (M)
Beslutsunderlag

• Begäran om entledigande - Soili Lång-Söderberg (M)

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

§ 125

Entledigande samt val av ny ersättare i
hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden till
och med 2022-12-31 (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Ann-Christin Norlander (C) från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
2. Utse Judith Svensson (C) till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för
tiden till och med 2022-12-31.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges valberedning har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Entlediga Ann-Christin Norlander (C) från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
2. Utse Judith Svensson (C) till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden för
tiden till och med 2022-12-31.
Expedieras till

Ann-Christin Norlander (C)
Judith Svensson (C)
Beslutsunderlag
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• Begäran om entledigande - Ann-Christin Norlander (C)

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2022-06-15--16

§ 126

Anmälningsärenden
Beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige noterar redovisade anmälningsärenden till protokollet.
Anmälningar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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