Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-28

Regionfullmäktige
Datum: 2018-02-28
Tid: 09:00-16:00

Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö
Ledamöter

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande
Kjell Jormfeldt (MP), 1:e vice ordförande
Pernilla Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Anna Fransson (S)
Robert Olesen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Olof Björkmarker (S)
Magnus Carlberg (S)
Bo Dalesjö (S)
Peter Freij (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ragnar Lindberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Edina Maslac (S), §§ 1-11
Olja Pekusic (S)
Joakim Pohlman (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Henrietta Serrate (S)
Michael Sjöö (S)
Charlotta Svanberg (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M)
Mikael Johansson (M)
Soili Lång Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Anna Tenje (M)
Pernilla Tornéus (M), §§ 12-23
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Margareta Schlee (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
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Åke Carlsson (C), §§ 1-11
Thomas Haraldsson (C)
Elizabet Peltola (C)
Kjell Gustafsson (C)
Martina Ericsson (SD)
Pontus Nordfjell (SD)
Börje Tranvik (SD)
Daniel Liffner (V), §§ 1-17
Britt Bergström (V)
Jerker Nilsson (V), §§ 1-17
Tryggve Svensson (V)
Eva Johnsson (KD)
Anna Zelvin (KD)
Michael Öberg (MP)
Cheryl Jones Fur (MP), §§ 11-23
Yngve Filipsson (L)
Rolf Andersson (L)
Åke Gummesson (S), ersätter Martina Gustafsson (S)
Marianne Nordin (S), ersätter Helen Bengtsson (S)
Eva Ballovare (S), §§ 12-23, ersätter Edina Maslac (S)
Ingemar Swalander (M), §§ 1-11, ersätter Pernilla Tornéus (M)
Marianne Eckerbom (C) §§12-23, ersätter Åke Carlsson (C)
Melena Jönsson (SD), ersätter Pontus Kindenäs (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD), ersätter Jan Lorentzon (SD)
Kerstin Ljungkvist (SD), §§ 9-23, ersätter Håkan Engdahl (-)
Fanny Battistutta (V), ersätter Wirginia Bogatic Citron (V)
Christer Henriksson (KD), ersätter Bengt Germundsson (KD)
Erik Jansson (MP), §§ 1-10, ersätter Cheryl Jones Fur (MP)
Övriga närvarande

Martin Myrskog, regiondirektör
Johan Jarl, nämndsekreterare
Utses att justera

Kjell Jormfeldt
Pernilla Sjöberg
Justeringens plats och tid

Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö, 2018-02-28 § 11
Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2018-03-13 §§ 1-10, 12-23
Protokollet omfattar

§§ 1-23
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Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

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

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

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum

2018-02-28
Datum för anslags uppsättande

2018-03-14
Datum för anslags nedtagande

2018-04-09
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronoberg, Nygatan 20,Växjö

…………………………………… ………...………………………....
Johan Jarl
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Ärendelista

§1
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§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23

Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare och tid för justering
Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (30 minuter)
Ledamöternas frågestund
Inkomna interpellationer
Inkomna enkla frågor
Fördelning av medborgarförslag - Införande av ett centrum för
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Svar på motion – Ökat inflytande för personalen
Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
Svar på motion – Funka för livet-mässa
Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
Entledigande från uppdrag som ersättare i regionfullmäktige - Maria
Håkansson (V)
Valärenden
Informationsärende - Landstingens indelning i valkretsar
Granskning av regionens delegationsordning - ändamålsenlighet och
efterlevnad
Granskning av regionens budgetprocess
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Situationen på BBförlossning
Interpellation till personalutskottets ordförande - Heltidsarbete i Region
Kronoberg
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Ekologiskt och
närproducerat
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tillgängligheten på röntgen
Svar på enkla frågor
Mötets avslutande
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§1

Mötets öppnande
Sammanfattning

Enligt kungörelse den 21 februari 2018 sammanträder regionfullmäktige den 28
februari 2018, klockan 9.00, i Atriumsalen i Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs
gata 4 i Växjö.
Regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) förklarar mötet
öppnat.
Paragrafen är justerad
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§2

Upprop
Sammanfattning

Upprop av regionfullmäktiges ledamöter genomförs:
Namn

Parti

Anna Fransson

S

Suzanne Frank

M

Sven Sunesson

C

Martina Ericsson

SD

Daniel Liffner

V

Eva Johnsson

KD

Michael Öberg

MP

Yngve Filipsson

L

Rolf Andersson

L

Carina Bengtsson

C

Carl-Olof Bengtsson

S

Marianne Nordin

S

Britt Bergström

V

Britt-Louise Berndtsson

C

Christina Bertilfeldt

S

Olof Björkmarker

S

Fanny Battistutta

V

Magnus Carlberg

S

Åke Carlsson

C

Bo Dalesjö

S

Bo Frank

M

Peter Freij

S

Christer Henriksson

KD

Göran Giselsson

M

Kjell Gustafsson

C

Åke Gummesson

S

Roland Gustbée

M
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Thomas Haraldsson

C

Mikael Johansson

M

Erik Jansson

MP

Kjell Jormfeldt

MP

Ann-Charlotte Kakoulidou

S

Melena Jönsson

SD

Ragnar Lindberg

S

Gull-Britt Tranvik

SD

Tony Lundstedt

S

Soili Lång Söderberg

M

Ove Löfqvist

M

Edina Maslac

S

Jerker Nilsson

V

Pontus Nordfjell

SD

Robert Olesen

S

Olja Pekusic

S

Elizabeth Peltola

C

Joakim Pohlman

S

Thomas Ragnarsson

M

Sara Rosén Andersson

S

Ricardo Salsamendi

S

Margareta Schlee

M

Henrietta Serrate

S

Pernilla Sjöberg

M

Michael Sjöö

S

Charlotte Svanberg

S

Tryggve Svensson

V

Anna Tenje

M

Ingemar Swalander

M

Börje Tranvik

SD

Ann-Charlotte Wiesel

M

Anna Zelvin

KD
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RosMarie Jönsson Neckö, ordförande S

Kerstin Ljungkvist (SD) har kallats som ersättare för Håkan Engdahl (-) och har
anmält sen ankomst till mötet.
Paragrafen är justerad
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§3

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets
protokoll samt
att justering sker den 13 mars 2018, klockan 8.30, i Regionhuset på Nygatan 20,
Växjö.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets
protokoll samt
att justering sker den 13 mars 2018, klockan 8.30, i Regionhuset på Nygatan 20,
Växjö.
Paragrafen är justerad
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§4

Allmänhetens frågestund, klockan
9.05 (30 minuter)
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 som längst tre minuter och kunna besvaras med ett
svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en
minut.
Inga frågor finns vid sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§5

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. Endast
frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
1. Roland Gustbée (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) om när ärendet om uppdragsspecifikation för vårdvalet kommer till
ny behandling. Förvaltningsrätten har i dom upphävt regionfullmäktiges tidigare
beslut i ärendet.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att övervägande om eventuell överklagan
pågår och att hon därför inte kan svara på frågan.
2. Bo Frank (M) ställer fråga till regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson
Neckö (S) om hon kommer ta initiativ till ändrat regelverk för ledamöternas
frågestund med anledning av inkommen motion om detta.
RosMarie Jönsson Neckö (S) besvarar frågan med att hon inte kommer ta ett
sådant initiativ, översyn av regelverket görs i samband med fastställande av
politisk organisation inför nästa mandatperiod.
3. Thomas Ragnarsson (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) om läget i uppdraget om ny organisation för Region Kronoberg.
Anna Fransson besvarar frågan med att frågan ägs av regiondirektören, i
samverkan med regionstyrelsens presidium. Hon bedömer att den nya
organisationen kan vara klar under april eller maj 2018.
4. Ove Löfqvist (M) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) om det stämmer att offentligt drivna
vårdcentraler inte kommer att kunna medverka med läkare vid
läkemedelsgenomgångar under 2018.
Charlotta Svanberg (S) besvarar frågan med att så vitt hon vet inte något generellt
beslut är fattat, däremot så är det mindre prioriterat under den pågående
utfasningen av hyrpersonal. Hon föreslår att frågan kan lyftas vidare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
5. Bo Frank (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson
(S) om hela majoriteten står bakom att inte ändra regelverket för ledamöternas
frågestund.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att arbetsordningar och reglementen
brukar fastställas innan kommande majoritetsförhållanden är klara inför en ny
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mandatperiod. Arbetsordningar och reglementen för kommande mandatperiod
fastställs av regionfullmäktige i juni 2018.
6. Yngve Filipsson (L) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson
(S) om hon tror att budgeterad kostnadsutveckling på 6,5 procent kommer att
hållas.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att hon hoppas och tror att det pågående
effektiviseringsarbetet, framförallt för oberoende av hyrpersonal, ger resultat.
Målsättningen är en lägre nettokostnadsutveckling än budget.
7. Anna Tenje (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson
(S) om hon tagit initiativ till analys av vad SKL:s senaste skatteprognos innebär
för Region Kronoberg.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att hon inte tagit något initiativ till en
analys.
Paragrafen är justerad
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§6

Inkomna interpellationer
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att medge 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 nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara
skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör
besvaras under det sammanträde den ställts.
Inför mötet har följande interpellationer inkommit:
1. Interpellation från Anna Zelvin (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) – Situationen på BB-förlossning.
2. Interpellation från Suzanne Frank (K) till personalutskottets ordförande Robert
Olesen (S) – Heltidsarbete i Region Kronoberg.
3. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) – Ekologiskt och närproducerat.
4. Interpellation från Carina Bengtsson (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) – Tillgängligheten på röntgen.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att medge att interpellationerna får ställas.
Paragrafen är justerad
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§7

Inkomna enkla frågor
Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta
sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till
ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i
övrigt som regionfullmäktige bestämmer.
En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast
fem arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt. Eftersom
frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till kallelsen.
Inga frågor har inkommit inför sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§8

Fördelning av medborgarförslag Införande av ett centrum för
neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning (18RGK316)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Sammanfattning

Miklos Elmberg, Hälsovägen 25, Växjö, och Sofi Poulsen, Kungsvägen 126 B,
Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om införande av ett
centrum för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Växjö.
Föreslås att regionfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till hälsooch sjukvårdsnämnden för beslut.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag Ett NP Centrum med samordnare för barn, ungdomar och
vuxna med NP-funktionsnedsättning
Paragrafen är justerad
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§9

Svar på motion – Ökat inflytande för
personalen (17RK1692)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad samt
att motionen i övrigt anses besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson
(L) har i en motion föreslagit:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Yrkanden
– Sven Sunesson (C) yrkar att motionens första beslutsats ska bifallas och
motionen i övrigt anses besvarad.
– Carina Bengtsson (C), Göran Giselsson (M), Thomas Ragnarsson (M), Eva
Johnsson (KD), Michael Öberg (MP), Yngve Filipsson (L), Anna Fransson (S),
Henrietta Serrate (S), Suzanne Frank (M), Daniel Liffner (V), Anna Zelvin
(KD), Melena Jönsson (SD) och Carl-Olof Bengtsson (S) yrkar bifall till Sven
Sunessons (C) yrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Robert Olesen (S), Anna Tenje (M), Roland
Gustbée (M), Bo Frank (M) och Tryggve Svensson (V).
Beslutsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens förslag.
– Sven Sunessons (C) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar
enligt Sven Sunessons (C) yrkande.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regiondirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Beslutsunderlag






§ 28 RS Svar på motion – Ökat inflytande för personalen
§ 44 RSAU Svar på motion – Angående ökat inflytande för personalen
Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
Motion angående ökat inflytande för personalen.

Paragrafen är justerad
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§ 10

Svar på motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att
införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat
internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en
säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos
patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över
all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna
läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att
undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av
anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat
återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen
tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen
innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett
inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yrkanden
– Eva Johnsson (KD) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen.
– Charlotta Svanberg (S), Britt Bergström (V) och Britt-Louise Berndtsson (C)
yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Anna Fransson (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens förslag.
– Eva Johnssons (KD) och Roland Gustbées (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar enligt
regionstyrelsens förslag.
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Eva Johnsson (KD) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Eva Johnssons (KD) och Roland Gustbées (M)
bifallsyrkande till motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Anna Fransson (S)

Ja

Suzanne Frank (M)
Sven Sunesson (C)

Nej
Ja

Martina Ericsson (SD)
Daniel Liffner (V)

Nej Avstår

Nej
Ja

Eva Johnsson (KD)

Nej

Michael Öberg (MP)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Ja

Rolf Andersson (L)

Nej

Carina Bengtsson (C)

Ja

Carl-Olof Bengtsson (S)

Ja

Marianne Nordin (S)

Ja

Britt Bergström (V)

Ja

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ja

Christina Bertilfeldt (S)

Ja

Olof Björkmarker (S)

Ja

Fanny Battistutta (V)

Ja

Magnus Carlberg (S)

Ja

Åke Carlsson (C)

Ja

Bo Dalesjö (S)

Ja

Kerstin Ljungkvist (SD)

Nej

Bo Frank (M)

Nej

Peter Freij (S)

Ja

Christer Henriksson (KD)

Nej

Göran Giselsson (M)

Nej

Kjell Gustafsson (C)

Ja
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Åke Gummesson (S)

Ja

Roland Gustbée (M)
Thomas Haraldsson (C)

Nej
Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Erik Jansson (MP)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Ja

Melena Jönsson (SD)
Ragnar Lindberg (S)

Nej
Ja

Gull-Britt Tranvik (SD)
Tony Lundstedt (S)

Nej
Ja

Soili Lång Söderberg (M)

Nej

Ove Löfqvist (M)

Nej

Edina Maslac (S)

Ja

Jerker Nilsson (V)

Ja

Pontus Nordfjell (SD)

Nej

Robert Olesen (S)

Ja

Olja Pekusic (S)

Ja

Elizabeth Peltola (C)

Ja

Joakim Pohlman (S)

Ja

Thomas Ragnarsson (M)

Nej

Sara Rosén Andersson (S)

Ja

Ricardo Salsamendi (S)

Ja

Margareta Schlee (M)
Henrietta Serrate (S)

Nej
Ja

Pernilla Sjöberg (M)

Nej

Michael Sjöö (S)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Tryggve Svensson (V)

Ja

Anna Tenje (M)

Nej

Ingemar Swalander (M)

Nej

Börje Tranvik (SD)

Nej
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Ann-Charlotte Wiesel (M)

Nej

Anna Zelvin (KD)

Nej

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Ja
Resultat

38

23

0

Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 38 för, 23
mot och 0 som avstår.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag







§ 29 RS Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§ 39 RSAU Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§ 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Motion angående översyn av journaler på nätet

Paragrafen är justerad
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§ 11

Svar på motion – Funka för livetmässa (17RK1895)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen
medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens
betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.
Yrkanden
– Roland Gustbée (M), Ingemar Swalander (M), Elizabeth Peltola (C), Yngve
Filipsson (L), Eva Johnsson (KD), Anna Zelvin (KD), Soili Lång Söderberg (M),
Martina Ericsson (SD) och Bo Frank (M) yrkar bifall till motionen.
– Anna Fransson (S) och Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Anna Tenje (M), Olof Björkmarker (S), Joakim
Pohlman (S) och Charlotta Svanberg (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens förslag.
– Roland Gustbées (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionfullmäktige beslutar enligt
Roland Gustbées (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Expedieras till

Roland Gustbée (M)
Ingemar Swalander (M)
Kanslidirektör
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Beslutsunderlag






§ 12 RS Svar på motion – Funka för livet-mässa
§ 19 RSAU Svar på motion – Funka för livet-mässa
Svar på motion - Funka för livet-mässa.
Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa

Paragrafen är justerad
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§ 12

Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare
ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta
för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att
utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan
beslut fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas
avseende förutsättningar, kostnader och finansiering. Införandet berör såväl
investering som drift och beslut fattas därför i samband med den årliga
investeringsplanen.
Yrkanden
– Thomas Haraldsson (C) och Robert Olesen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare
ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Planeringsdirektör
Fastighetschef
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Miljöchef
Regiondirektör
Beslutsunderlag






§ 30 RS Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
§ 40 RSAU Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.

Paragrafen är justerad
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§ 13

Entledigande från uppdrag som
ersättare i regionfullmäktige - Maria
Håkansson (V) (15RK11)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Maria Håkansson (V) begärt entledigande från uppdraget som ersättare
i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning

Maria Håkansson (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Maria Håkansson (V) begärt entledigande från uppdraget som ersättare
i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Expedieras till

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Maria Håkansson (V)
Paragrafen är justerad
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§ 14

Valärenden (15RK11)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag samt
att ärendet anses som omedelbart justerat.
Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.
Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta
att entlediga och utse ledamöter och ersättare i följande organ för tid enligt nedan:
Val till nedanstående
organ

Ledamot

Ersättare

RyssbyGymnasiet AB

Entledigande av ledamot: Marie
Åberg Johansson (S), Norra
Järnvägsgatan 9 B, 341 37
Ljungby

Entledigande av ersättare:
Peter Freij (S),
Kungsvägen 25, 341 76
Ryssby

Ny ledamot: Peter Freij (S),
Kungsvägen 25, 341 76 Ryssby

Ny ersättare: Camilla Ymer
(S), Norra vägen 1 B, 364
30 Åseda

Styrelse
2018-02-28 - 2018-12-31

Förvaltningsrätten
Nämndemän
2018-02-28 - 2018-12-31

Entledigande av nämndeman: John
Schöld (S), Eriksgatan 13 C, 343
30 Älmhult
Ny nämndeman: Ingemar Almkvist
(S), Skolgatan 9 A, 343 31
Älmhult
Entledigande av nämndeman: Emma
Fager (V), Bruksgatan 5 A, 360
72 Klavreström
Ny nämndeman: Saga Sunniva
Bergh (V), Hjortstigen 4, 341 41
Ljungby

att ärendet förklaras omedelbart justerat.
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Expedieras till

Marie Åberg Johansson (S)
Peter Freij (S)
Camilla Ymer (S)
John Schöld (S)
Ingemar Almkvist (S)
Emma Fager (V)
Saga Sunniva Bergh (V)
Lönehandläggare team 2
RyssbyGymnasiet AB
Förvaltningsrätten i Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 15

Informationsärende - Landstingens
indelning i valkretsar (16RK1433)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 112/2018 att Region Kronoberg ska utgöra en
valkrets i valet till landstingsfullmäktige 2018. Länsstyrelsen har i skrivelse den 20
november 2017 meddelat att regionfullmäktiges beslut fastställts.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 Beslut från Länsstyrelsen att Region Kronoberg utgör en enda valkrets från
och med valet 2018.
 § 112 RF Indelning i valkretsar i val till regionfullmäktige 2018
Paragrafen är justerad
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§ 16

Granskning av regionens
delegationsordning ändamålsenlighet och efterlevnad
(18RGK435)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska ändamålsenligheten och
efterlevnaden av regionens delegationsordning. Granskningen har utförts av
konsultfirman PwC, utifrån syfte och revisionsfrågor som fastställts av
revisorerna.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, men att den inte efterlevs i alla delar.
Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:
– att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig återrapportering
av delegerade beslut, utifrån de brister som beskrivs i granskningsrapporten.
– att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut som nämnden beslutar om
som kan karaktäriseras som verkställighet.
– att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med rådande
arbetssätt.
– att nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen, exempelvis genom
stickprov som redovisas på nästkommande sammanträde.
– att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om delegationsordningarnas
utformning, för att undgå en onödig tröghet i ärendehanteringen och avsaknad av
insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett
samlat svar från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regional
utvecklingsnämnden med uppgift om tidplan för planerade åtgärder samt hittills
vidtagna åtgärder som tillvaratar de föreslagna förbättringsmöjligheterna.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Charlotta Svanberg (S).
Föredragande

Peter Löfström, ordförande revisionen
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Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för besvarande.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag

 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om
den efterlevs
Paragrafen är justerad
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§ 17

Granskning av regionens
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande samt
att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen återkommer till
regionfullmäktige i april 2018 med en plan för åtgärder.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska regionens budgetprocess.
Granskningen har utförts av konsultfirman EY, utifrån av revisorerna fastställt
syfte och revisionsfrågor.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronobergs
budgetprocess inte fungerar fullt tillfredsställande i den meningen att fullmäktiges
fastställda ekonomiska ram inte hålls för samtliga enheter. Bristerna kan
huvudsakligen hänföras till avsaknad av kommunikation, återkoppling och
förankring.
Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:
– Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har inletts
och bör slutföras snarast.
– Förtydliga roller och gränsdragning mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
– Utveckla budgetprocessen genom förbättrad kommunikation mellan
organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare sätt
inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar, samt därefter
återkopplas på ett tydligare sätt.
– Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande budgetar.
– Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
– Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar på alla nivåer
inom de ekonomiska ramar som föreslås.
– Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade efter
de förutsättningar som identifierats i verksamheten.
– Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad
budgetram förtydligas och efterföljs.
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– Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över all verksamhet. Därmed bör ingen
verksamhet ligga direkt under styrelsen.
Mot bakgrund av granskningens resultat önskar revisorerna ett samlat svar från
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, med uppgift om tidplan för
planerade åtgärder samt hittills vidtagna åtgärder som tillvaratar de föreslagna
förbättringsmöjligheterna.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen återkommer till
regionfullmäktige i april 2018 med en plan för åtgärder."
– Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) yrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Anna Fransson (S), Anna Tenje (M), Bo Frank (M),
Yngve Filipsson (L), Carl-Olof Bengtsson (S) och Charlotta Svanberg (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionfullmäktiges presidiums förslag.
– Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag och finner att
så är fallet.
2. Hon frågar om regionfullmäktige bifaller Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande
och finner att så är fallet.
Föredragande

Peter Löfström, ordförande revisionen
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Beslutsunderlag

 Granskning av regionens budgetprocess
Paragrafen är justerad
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§ 18

Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Situationen på BBförlossning (18RGK366)
Sammanfattning

Interpellation
Anna Zelvin (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
"I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om graviditeter,
förlossningar och nyfödda barn. I denna rapport är det glädjande att läsa att
Kronoberg ligger väl till i förhållande till riket. Men sedan underlaget i rapporten
togs har mycket hänt på BB-förlossning i Kronoberg. Mia Ahlberg,
förbundsordförande för Barnmorskeförbundet och forskare kring
förlossningsskador, lyfter i samband med denna rapport att det finns en tydlig
koppling mellan hög patientbelastning, personalbrist och ökade
förlossningsskador. Faktorer som vi nu vet att vi står inför bland annat då flera av
våra barnmorskor efter sommarens situation valt att säga upp sig. Barnmorskorna
uttryckte att de inte kan ha ansvar för både mamma och barn i den situation som
råder och där det är stora risker att något kan gå fel och kan kosta liv.
Förlossningsvården har både i landet och i Region Kronoberg under de senaste
åren haft stora utmaningar. Dels för att det fötts allt fler barn i vårt län samtidigt
som det inte har skett nyrekryteringar i den takt som behovet ökat, men en
allvarlig brist måste har varit att inte kunnat tillvara ta de utbildade barnmorskorna
som nu valt att gå till andra anställningar, oftast inom regionen. Jag nåddes av
nyheterna att regionen skrivit avtal, för att klara av rådande situation, ge
barnmorskor som väljer att stanna kvar ett arvode på ett par tusen till dess att
miniminivån på avdelningen höjts men senast fram till år 2019. Med anledning av
ovanstående är mina frågor:
1. Hur många ordinarie och utbildade barnmorskor är idag i tjänst på
förlossningen?
2. Hur löser ni behovet på kompetent personal på BB förlossning idag när många
sagt upp sig?
3. Hur säkerställer ni mödrars och barns patientsäkerhet med att minimera
förlossningsskador då det finns tydliga samband mellan ökade förlossningsskador
och brist på personal? Känner du Anna någon oro över denna situation på BB
förlossning och att vi riskerar ökade förlossningsskador när det inte finns
tillräckligt specialiserad ordinarie personal som känner till verksamheten?
4. Vad gör regionen för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom
förlossningsvården?
5. Dessa särskilda tidsbegränsande arvoden är det en långsiktig lösning som tagits i
dialog med berörd personal?
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6. Har likande arvoden betalats ut till andra yrkesgrupper i vår region d.v.s.
tillfälliga löneökningar som vi sedan dragit tillbaka?
Växjö den 6 februari 2018
Anna Zelvin
Kristdemokraterna"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Anna Zelvin (KD) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående nuläget på BB/förlossning. Svar
redovisas efter respektive fråga.
Fråga 1: Hur många ordinarie och utbildade barnmorskor är idag i tjänst på förlossningen?
Svar: 32 barnmorskor, på olika procentsatser (totalt motsvarande 24,3 heltidstjänster).
Fråga 2: Hur löser ni behovet på kompetent personal på BB förlossning idag när många sagt
upp sig?
Svar: Vid schemaläggning ses varje dygn över så att rätt kompetens finns fördelat
på avd 8. Bl.a. följande görs:
- Barnmorskor koncentreras till nyckelpositioner där deras kompetens inte kan
bytas ut.
- Den ordinarie personalstyrkan förstärks med timanställda pensionärer,
hyrbarnmorskor och inroterande barnmorskor från öppenvården.
- Rekrytering via annonser pågår kontinuerligt.
Fråga 3: Hur säkerställer ni mödrars och barns patientsäkerhet med att minimera
förlossningsskador då det finns tydliga samband mellan ökade förlossningsskador och brist på
personal? Känner du Anna någon oro över denna situation på BB förlossning och att vi riskerar
ökade förlossningsskador när det inte finns tillräckligt specialiserad ordinarie personal som
känner till verksamheten?
Svar:
- "Gröna korset", en metod för patientsäkerhetsarbete, har införts på hela kliniken
och patientsäkerhetsrisker ses över och hanteras dagligen.
- Ett tvärprofessionellt bäckenbottenteam har bildats.
- Patientsäkerhetsbrev skickas ut en gång per månad. I dessa rapporteras
kvalitetsmått och hur långt Kronoberg har kommit i olika utvecklingsarbeten.
- Under 2017 har kliniken förbättrade resultat gällande sfinkterrupturer, 2 %,
vilket är mycket lågt nationellt sett.
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- Antalet kejsarsnitt har minskat från 17 % till 16 %.
Fråga 4: Vad gör regionen för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom
förlossningsvården?
Svar: Just nu pågår en extern arbetsmiljöutredning på berörda avdelning för att
komma till rätta med den psykosociala arbetsmiljön.
Regionen jobbar ständigt med att skapa och förbättra förutsättningar för att alla
medarbetare, inklusive medarbetare i förlossningsvården, ska orka och trivas med
att arbeta heltid på dygnets alla timmar. Som ett led i detta arbetet har bl.a. 1.4 i
nattindex, extra OB-bonus och servicetjänster införts.
Det är oerhört viktigt att vi lyckas med rekryteringen - fler kollegor ger en bättre
arbetsmiljö och fler medarbetare i vården ger en bättre patientsäkerhet. För att
lyckas attrahera, rekrytera och behålla personal är det viktigt att erbjuda
utbildningstjänster och andra möjligheter till kompetensutveckling. I budgeten
2018 finns bland annat ett uppdrag om att ta fram karriärtrappor för vårdpersonal,
detta för att erfarenhet och kompetens ska kompenseras ekonomiskt i större
utsträckning än idag.
Fråga 5: Dessa särskilda tidsbegränsande arvoden är det en långsiktig lösning som tagits i
dialog med berörd personal?
Svar: Arvodet tillkom under hösten som en kompensation för den ansträngda
arbetssituationen på BB/förlossning. Enligt beslut i personalutskottet gäller
satsningen till och med 2019-12-31.
Fråga 6: Har likande arvoden betalats ut till andra yrkesgrupper i vår region d.v.s. tillfälliga
löneökningar som vi sedan dragit tillbaka?
Svar: Samma lösning finns för gyn/obstetriska specialistläkare där det för
närvarande finns 50 % vakanser och det trots stora rekryteringssatsningar svårt att
rekrytera färdiga specialister. Motsvarande lösning finns även när man till exempel
vikarierar på en chefstjänst.
Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande"
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Anna Zelvin (KD), Anna
Fransson (S), Henrietta Serrate (S), Eva Johnsson (KD) och Britt-Louise
Berntsson (C).
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande - Situationen på BB-förlossning
 Interpellationssvar - Situationen på BB-förlossning
Paragrafen är justerad
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§ 19

Interpellation till personalutskottets
ordförande - Heltidsarbete i Region
Kronoberg (18RGK403)
Sammanfattning

Interpellation
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande Robert Olesen (S):
"Att arbeta heltid och rätten att arbeta heltid var ett huvudnummer i
socialdemokraternas valrörelse 2014. Enligt Region Kronobergs budget för 2018
skall delade turer avskaffas.
Vi moderater delar uppfattningen att rätten till att arbeta heltid är viktigt.
Jämställdhetsaspekterna är en viktig anledning till heltidsarbete liksom
möjligheterna att försörja sig. Det är också viktigt att vi som arbetsgivare tar
tillvara kompetensen hos befintliga medarbetare och på så sätt undviker att bl a
rekrytera hyrpersonal. Om fler skulle arbeta heltid skulle rekryteringsbehoven
kunna minska med 60 000 personer i Sverige inom de närmaste åren.
Verkligheten har dock blivit en annan. Region Kronoberg ligger mycket under
rikssnittet beträffande andel av personalen som verkligen arbetar heltid.
Genomsnittlig andel heltidsarbetande inom regioner/landsting i Sverige är 68
procent. Kronoberg har en andel på 62 procent och ligger på plats 19 av 21. Inom
primärvården i vår region är andelen heltidsarbetande endast 42 procent, inom
somatisk vård 51 procent.
Av undersköterskorna – den kategori som oftast anförs som den grupp som ur
jämställdhetssynpunkt och med hänsyn till livsinkomst är den grupp man mest vill
uppmärksamma - är andelen som arbetar heltid i Kronoberg endast 38 procent.
För kvinnor som arbetar deltid blir pensionen sämre och inom Region Kronoberg
liksom landet i övrigt är sjukfrånvaron högre bland deltidsarbetande kvinnor.
Beträffande delade turer har inte mycket hänt och fortfarande finns dessa kvar
inom vissa avdelningar inom främst Medicinkliniken.
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:
1.Anser du att ni har lyckats att få medarbetare att arbeta heltid?
2.Varför ligger just Region Kronoberg så dåligt till beträffande andel
heltidsarbetande?
3.Kommer de delade turerna att vara borta under 2018?
Suzanne Frank (M)"
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Besvarande
Personalutskottets ordförande Robert Olesen (S) besvarar interpellationen:
"Suzanne Frank (M) har i en interpellation till ordförande för regionstyrelsens
personalutskott Robert Olesen (S) ställt nedanstående frågor angående
heltidsarbete i Region Kronoberg. Svar redovisas efter respektive fråga.
Bakgrund till svar: Idag ligger Region Kronoberg på plats 19 av 21 landsting och
regioner när det gäller andelen medarbetare som arbetar heltid. Andelen som har
en heltidsanställning i Region Kronoberg är 78 procent. Andelen av regionens
medarbetare som i praktiken arbetar heltid är 61 procent.
Fråga 1: Anser du att ni har lyckats att få medarbetare att arbeta heltid?
Svar: Nej, vi måste bli bättre på att få fler medarbetare att arbeta heltid.
Att vi sedan 1 januari 2018 har heltid som norm vid tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg är ett stort steg i rätt riktning. Andelen heltidsanställda och
heltidsarbetande i Region Kronoberg ökar sakta men säkert månad för månad.
Fråga 2: Varför ligger just Region Kronoberg så dåligt till beträffande andel heltidsarbetande?
Svar: Det finns inget entydigt svar på den frågan. Orsaken till att vissa medarbetare
inte arbetar på heltid varierar. Ibland har medarbetaren själv valt att arbeta deltid,
ibland har tjänsten utlyst på deltid.
Fråga 3: Kommer de delade turerna att vara borta under 2018?
Svar: Delade turer ska avvecklas under 2018 enligt regionfullmäktiges beslut om
budget 2018. I mars kommer en workshop i syfte att höja kunskapen i
heltidsfrågan hållas för bl.a. chefer och HR. Diskussion kommer då att föras om
hur de politiska målen kring heltid och delade turer ska uppfyllas.
Robert Olesen (S) ordförande regionstyrelsens personalutskott"
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Suzanne Frank (M) och
Robert Olesen (S).

Beslutsunderlag

 Interpellation angående heltidsarbete i Region Kronoberg
 Interpellationssvar - Heltidsarbete i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 20

Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Ekologiskt och
närproducerat (18RGK404)
Sammanfattning

Interpellation
Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
"I det av regionfullmäktige beslutade miljöprogrammet 2014-2018 finns tydliga
och ambitiösa mål för ekologiska livsmedel i vår verksamhet. Landstinget
Kronoberg och nu mera Region Kronoberg har under lång tid legat långt framme
vad gäller ekologiska livsmedel. Att vi köper ekologiska varor och ställer etiska
och sociala krav på olika sätt är bra. Men från min och Centerpartiets sida är även
det närproducerade en viktig aspekt. I miljöprogrammet står det att vi ska följa
upphandlingsmyndighetens krav om god djurhållning samt så långt som möjligt
dela upp upphandlingen så lokala producenter har möjlighet att lämna anbud.
Detta är två saker som ofta är svårare att följa upp. Där av mina frågor till
Regionstyrelsen ordförande.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Anna Fransson:
1. Hur arbetar vi för att köpa närproducerade varor och hur stora mängder
inhandlas av närproducerat?
2. Hur säkerställer vi att det är närproducerat?
3. Anser du att riktlinjerna behöver förtydligas eller skärpas för att arbeta för
närproducerade varor? Exempelvis finns det organisationer som tydligt skriver "i
enlighet med Svensk djurskyddslagstiftning"?
4. Hur arbetar vi och följer upp att vi så långt som möjligt delar upp
upphandlingarna så mindre producenter har möjlighet att lämna anbud?
5. Hur kan vi arbeta med upphandlingen så att även de ekologiska varorna är
närproducerade?
Sven Sunesson, Centerpartiet"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Sven Sunesson (C) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående ekologiska och närproducerade
varor. Svar redovisas efter respektive fråga.
Bakgrund till svar: Det finns idag ingen nationellt fastställd definition av
"närproducerat" utan olika kommuner och regioner/landsting får själva avgöra vad
de menar med detta. I Region Kronoberg finns ingen fastställd definition.
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Region Kronoberg handlar livsmedel för cirka 28 miljoner kronor per år inklusive
moms. Vid upphandling är det möjligt att ställa krav på att varor ska vara t.ex.
ekologiska eller uppfylla KRAV-märkning. Lagstiftning ger dock inte möjlighet att
ställa krav på att de varor som köps enligt LOU ska vara närproducerade då det
strider mot principen om icke diskriminering.
Fråga 1: Hur arbetar vi för att köpa närproducerade varor och hur stora mängder inhandlas av
närproducerat?
Svar: Region Kronoberg har ingen fastställd definition av närproducerat. Det som
kan besvaras är vilka leverantörer som finns inom eller utanför länets gränser.
Nedan angivna belopp nedan avser inköp inklusive moms under perioden 201701-01 – 2017-12-31:
- Leverantörer vars leveranser avgår från plats inom länets gräns: 6,4 miljoner kr,
motsvarande 23 % av totala livsmedelsinköp.

- Leverantörer vars leveranser avgår från plats utom länets gräns: 21,6 miljoner kr,
motsvarande 77 % av totala livsmedelsinköp.

Fråga 2: Hur säkerställer vi att det är närproducerat?
Svar: Eftersom att ingen definition av närproducerat har antagits av Region
Kronoberg är det svårt att besvara frågan.
Fråga 3: Anser du att riktlinjerna behöver förtydligas eller skärpas för att arbeta för
närproducerade varor? Exempelvis finns det organisationer som tydligt skriver "i enlighet med
Svensk djurskyddslagstiftning"
Svar: Jag anser att vi i Region Kronoberg bör ta fram en definition av vad vi ska
mena med närproducerat och har lagt det uppdraget till regiondirektören.
Fråga 4: Hur arbetar vi och följer upp att vi så långt som möjligt delar upp upphandlingarna så
mindre producenter har möjlighet att lämna anbud?
Svar: Det finns ingen fastställd procentsats för hur många upphandlingar som ska
vara uppdelade eller särskild strategi för hur/vilka upphandlingar ska delas upp.
Upphandlingsenheten försöker dock sträva efter att hitta varuområden där de tror
att det finns möjliga leverantörer inom länets gränser.
Flera av de livsmedelsupphandlingar som Region Kronoberg har genomfört under
de senaste åren har varit uppdelade, bl.a. rör det upphandling av ägg och kött.
Förberedelser pågår för att inom kort genomföra ytterligare uppdelad
upphandling.
Det har inte alltid kommit in anbud vid de delade upphandlingarna och
diskussionen om hur man kan underlätta för mindre producenter att lägga bud har
varit uppe i den grupp som arbetar med den lokala livsmedelsstrategin.
Fråga 5: Hur kan vi arbeta med upphandlingen så att även de ekologiska varorna är
närproducerade?
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Svar: De uppdelade upphandlingar som har genomförts har omfattat krav på att
efterfrågad vara ska vara ekologisk. Delade upphandlingar möjliggör för mindre,
lokala producenter att lägga anbud (se ovan).
Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande"
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Sven Sunesson (C), Anna
Fransson (S) och Bo Frank (M).

Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande - Angående ekologiskt och
närproducerat.
 Interpellationssvar - Ekologiska och närproducerade varor
Paragrafen är justerad
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§ 21

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Tillgängligheten på röntgen
(18RGK413)
Sammanfattning

Interpellation
Carina Bengtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Det har under 2016 och -17 varit stora problem på röntgen, både i Växjö och
Ljungby. Köerna har varit oförsvarligt stora. Vi har i tidigare fullmäktigedebatter
blivit lovade att problemen skulle lösas.
Mina frågor till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande är
1. Har problemen med det nya röntgenprogrammet lösts?
2. Har köerna kunnat jobbas bort?
3. Är personalsituationen tillfredsställande?
2018-02-10
Carina Bengtsson, Centerpartiet"
Besvarande
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) besvarar
interpellationen:
"Carina Bengtsson har ställt följande frågor till mig;
1. Har problemen med det nya röntgenprogrammet lösts?
2. Har köerna kunnat jobbas bort?
3. Är personalsituationen tillfredsställande?
Mina svar är följande;
1. Nej, inte alla. Vi har veckomöten med GE, General Electrics, som är leverantör
till systemet. Vid mötena medverkar verksamhetscheferna för respektive
verksamhet, och då görs en genomgång på förbättringsförslag, prioriteringar och
aktuella problem.
Vi har också möten med GE på Regionledningsnivå för att diskutera mer
övergripande frågor kring systemets brister, ersättningsfrågor mm.
Revisionen genomför också just nu en granskning av hela ärendet.
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2. Det senaste halvåret har det skett en minskning av de totala väntetiderna med
nästan 50 procent.
Skelettröntgen från 30 veckor till 16, MR från 30 veckor till 18, CT från 27 veckor
till 13 och ULJ (Ultraljud) från 26 veckor till 5.
Delar av förbättringen beror på en optimering av bokningsförfarandet, ett
fokuserat arbete på "Rätt använd kompetens", schemaläggning och översyn av
öppettider.
Ett gott exempel på allt detta är mammografiscreeningen där intervallet kommer
att vara 18 månader vecka 13, den lägsta siffran på väldigt lång tid.
3. Det är en brist på Röntgensjuksköterskor nationellt, vilket naturligtvis också
slår mot Region Kronoberg. Förutom att annonsera ut tjänster, måste vi därför
arbeta med alternativa bemanningslösningar och förändrat arbetssätt. Jag har fått
uppfattningen att det här har fallit ut väl, väl medveten om att det också finns
kritik mot detta. Till exempel har en allmänsjuksköterska anställs på
Mammografienheten och kan efter internutbildning nu arbeta med
hälsoundersökningar.
Charlotta Svanberg (S), ordförande Hälso-och sjukvårdsnämnden, Region
Kronoberg"
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Carina Bengtsson (C) och
Charlotta Svanberg (S).

Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande - Tillgängligheten
på röntgen
 Interpellationssvar - Tillgängligheten på röntgen
Paragrafen är justerad
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§ 22

Svar på enkla frågor
Sammanfattning

Inga frågor har inkommit inför sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§ 23

Mötets avslutande
Sammanfattning

Regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) avslutar mötet
klockan 16.00.
Paragrafen är justerad

