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§ 37

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föredragningslistan med föreslaget
tillägg.
•

Utökad delegation för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott med
anledning av COVID-19.

Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner föredragningslistan.
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§ 38

Val av justerare samt justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Robert Olesen (S) att jämte ordföranden
justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 6 april 2020.
Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Robert Olesen (S) att jämte ordföranden
justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 6 april 2020.
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§ 39

Information om Rehabiliteringskliniken i
Växjö
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde lämnar Yvonne Hellsten,
verksamhetschef vid Rehabiliteringskliniken i Växjö, en information om
verksamheten.
Verksamhetsområde Primärvård och Rehab
•
•
•
•

Ca 90 medarbetare inom cirka 10 olika professioner
Antal patienter per år
Ca 150 i slutenvård
Ca 1000 i öppenvården

Uppdrag
•
•
•
•
•

Rehabiliteringsområden
Rehabprocessen
Rehabilitering i program
Rehabilitering inom mottagning
Fokus 2020

Förslag till beslut

Signature reference: 5b5c2e14-d816-4d4e-9acf-f78e5f340d13

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 40

Information om halvårsrapport för
patientnämnden 2019 (19RGK1698)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 april 2020 lämnar
patientnämndens ordförande en information om patientnämndens verksamhet
2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientnämndens uppdrag
Antal ärenden 2019 - 753 ärenden
Antal svar inom lagstadgad ram
Vad förmedlar patienterna - återkommande synpunkter
Struktur och kultur för att sprida lärdomar inom organisationen
Patienter inom tvångsvård
Vårdens dokumentation av klagomål
Gemensamma analyser av klagomål
Barn och unga 0–19 år
Information dialog
Stödpersoner för tvångsvårdade patienter

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Information om Patientnämndens halvårsrapport 2019
• Halvårsrapport patientnämnden 2019
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§ 41

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 april 2020 lämnar t.f.
hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Myrskog en lägesrapport om hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet.
Coronaviruset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Första bekräftade fallet dateras till 31 december 2019 i Wuhan
Första bekräftade fallet i Sverige var den 31 januari
Första bekräftade fallet i Kronoberg var den 10 mars
24 februari startade vi en arbetsgrupp för regional särskild ledning
10 mars togs beslut om stabsläge i regional särskild krisledning
19 mars ändrades stabsläge till förstärkningsläge
Mötesfrekvensen har varit två gånger i veckan
COVID-19 - utveckling i världen
COVID-19 - utveckling i länet och konsekvenser
Beslut i regionstyrelsens arbetsutskott om att tillfälligt tillåta
sammanslagning av annexkliniker inom Folktandvården med anledning av
brist på personal, material och patienter.

Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 42

Månadssammandrag 2020 för hälso- och
sjukvårdsnämnden (20RGK69)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner månadsrapport för februari 2020 för
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården redovisar ett resultat på -16,3 mnkr jämfört med budget
efter februari. Resultatet ligger i linje med årsprognosen på -64 mnkr. Prognosen
är exklusive effekt av regionfullmäktiges tilläggsbudget och eventuella tillskott från
vårändringsbudgeten på riksplan. Några antaganden om merkostnader kopplat till
coronaviruset har inte gjorts.
Ekonomichef Dan Petersson redogör för följande:
•
•
•
•
•
•

Resultat februari 2020
Resultat per verksamhetsområde
Hyrpersonal
Riktade statsbidrag 2020
Kömiljarden
Tillgänglighet primärvård

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner månadsrapport för februari 2020 för
hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut HSN Månadsrapport feb 2020
• HSN Månadsrapport feb 2020
• §29 HSN AU Månadsrapport februari
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§ 43

Åtgärder för en ekonomi i balans
(20RGK69)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 april 2020 lämnar
ekonomichef Dan Petersson en lägesrapport över beslutade åtgärder för en
ekonomi i balans.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Åtgärder för en ekonomi i balans
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§ 44

Motion - Inför bekräftelse av kallelse till
vårdbesök (19RGK2064)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.
Sammanfattning

Karl Paine (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ser över
möjligheten att införa en funktion där patienten bekräftar kallelsen till vårdbesök.
Motionären skriver att antalet uteblivna vårdbesök i Kronoberg har ökat de
senaste åren, vilket får konsekvenser för tillgängligheten till vården och leder till
onödig administration. Många patienter bestrider sina fakturor vilket leder till en
ökad administration. Socialdemokraterna vill att möjligheten för patienten att
bekräfta kallelsen till vården ses över då det både skulle minska antalet uteblivna
besök och antalet fakturor som bestrids.
I den tjänstedesign som testas i pilotprojektet för digitala kallelser finns det i
dagsläget inga kända tekniska förutsättningar för bekräftelse av kallelsen. Istället
föreslås att verksamheterna utökar utbudet med webbtidbok via 1177.se. Då kan
patienten själv boka tid och bekräftelsen är på så vis en del av handlingen som
patienten själv utför genom att välja en tid som passar.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
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Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.
Beslutsunderlag

• Förslag till svar på motion - Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök
• Motion - Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök
• §32 HSN AU Svar på motion - Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök

Protokoll
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2020-04-01

§ 45

Taxor och avgifter 2020 - hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
2. Inte debitera barn och unga någon egenavgift för hörapparat.
3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en
egenavgift vid förlorad hörapparat.
Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas
ledamöter till förmån för bifall till egna förslag.
Sammanfattning

Inför år 2018 gjordes en helhetsöversyn av regelverket för Egenavgifter för
tekniska hjälpmedel. Regionfullmäktige fastställde § 186/19 samtliga taxor och
avgifter inom hälso- och sjukvården, bortsett från egenavgiften för hörapparater
eftersom ärendet var under utredning. Mot bakgrund av översynen av
egenavgifter föreslås följande förslag till förändringar från och med den 1 juli
2020.
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1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
2. Inte debitera barn och unga någon egenavgift för hörapparat.
3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en
egenavgift vid förlorad hörapparat.
4. Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020
Yrkande
-

Robert Olesen (S) yrkar avslag på punkten 1, och bifall till punkt 2 och
punkt 3.

-

Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskotts förslag.

-

Melena Jönsson (SD) yrkar på att avgiften för hörapparat ska vara 700 kr,
samt yrkar bifall till punkt 2 och 3.

Beslutsordning
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Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts förslag utgör huvudförslaget. För
att utse ett motförslag till hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts förslag
ställer ordföranden Robert Olesens (S) avslagsyrkande på punkten 1 mot Melena
Jönssons (SD) yrkande på punkten 1 och finner att Robert Olesens (S) yrkande
ska utgöra motförslag. Omröstning begärs.
Omröstning
Den som vill rösta på Robert Olesens (S) avslagsyrkande på punkten 1 som
motförslag till arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill rösta på Melena
Jönssons (SD) yrkande på punkten 1 som motförslag till arbetsutskottets förslag
röstar nej. Fyra röstar ja, två röstar nej och sju avstår, vilket innebär att Robert
Olesens (S) avslagsyrkande på punkten 1 ska utgöra motförslag.
Förtroendevald

Ja

Nej

Eva Johnsson (KD)
Robert Olesen (S)

x
x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Britt-Louise Berndtsson (C)

x

Rut Björkström (KD)

x

Bo Bergsjö (L)

x

Christina Bertilfeldt (S)

x

David Svensk (S)

x

Karl Paine Huenupi (S)

x

Lina Yosefi (L)
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Avstår

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Roland Gustbée (M)
Resultat

x
4

2

7

Fortsättning beslutsordning
Ordföranden frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller Robert Olesens (S)
avslagsyrkande avseende punkten 1 eller hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskotts förslag avseende punkt 1 och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstning
begärs.
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Omröstning
Den som vill bifalla hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts förslag
avseende punkt 1 röstar ja, den som vill bifalla Robert Olesens (S) avslagsyrkande
avseende punkten 1 röstar nej. Sju röstar ja, fyra röstar nej och två avstår, vilket
innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskotts förslag avseende punkt 1.
Förtroendevald

Ja

Eva Johnsson (KD)

x

Robert Olesen (S)

Avstår

x

Tilda Ragnarsson (M)

x

Britt-Louise Berndtsson (C)

x

Rut Björkström (KD)

x

Bo Bergsjö (L)

x

Christina Bertilfeldt (S)

x

David Svensk (S)

x

Karl Paine Huenupi (S)

x

Lina Yosefi (L)
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Nej

x

Melena Jönsson (SD)

x

Robert Fredriksson (SD)

x

Roland Gustbée (M)

x

Resultat

7

Förslag till beslut

4

2

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
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Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
2. Inte debitera barn och unga någon egenavgift för hörapparat.
3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en egenavgift
vid förlorad hörapparat.
Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Förslag till beslut - Taxor och avgifter, hälso- och sjukvården
Bilaga 1 Utredning egenavgift för hörapparater
Bilaga 2 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
§28 HSN AU Egenavgifter för hörapparater
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§ 46

Remissyttrande – Underlag för beslut om
nationell högspecialiserad vård
vårdområde - Kurativt syftande kirurgisk
behandling vid peniscancer
(Socialstyrelsen 5.3-37242/2019)
(20RGK429)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Socialstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
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Peniscancer är en av urologins ovanligaste tumörsjukdomar. Detta medför att den
enskilde läkaren och kliniken i regel har en mycket begränsad erfarenhet av
diagnostik, behandling och uppföljning av tillståndet. Peniscancer drabbar cirka
220 män per år i Sverige. Behandling av peniscancer är i första hand kirurgisk och
i varierande omfattning ges tilläggsbehandling med strålterapi och kemoterapi.
Socialstyrelsen bedömer att det aktuella vårdområdet inte behöver ses över av en
sakkunniggrupp eftersom de tidigare utredningarna som har gjorts av RCC
(Regionalt cancercentrum) är tillräckliga för att ligga till grund för beslut om
nationell högspecialiserad vård. Enligt Socialstyrelsens bedömning utvisar RCC:s
utredning att åtgärden kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer ska
utgöra nationell högspecialiserad vård eftersom vården sällan är förekommande,
kräver en viss volym och multidisciplinär kompetens. I dagsläget bedrivs vården
vid Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset i Örebro. Socialstyrelsen
finner att aktuell vård ska fortsätta att vara koncentrerad till två enheter vilket ökar
förutsättningarna för att förbättra kvaliteten, patientsäkerheten och
kunskapsutvecklingen samtidigt som ett mer effektivt användande av hälso- och
sjukvårdens resurser kan uppnås.
Verksamhetsansvariga inom sjukhusvården har haft möjligheter att lämna
synpunkter på Socialstyrelsens bedömning att kurativt syftande kirurgisk
behandling av peniscancer sak utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas
vid två enheter. De har inga invändningar mot Socialstyrelsens ställningstagande.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Socialstyrelsen.
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Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Remissyttrande, Underlag för beslut om nationell
högspecialiserad vård vårdområde vårdområde - Kurativt syftande kirurgisk
behandling vid peniscancer
• Remissyttrande - Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård
vårdområde vårdområde - Kurativt syftande kirurgisk behandling vid
peniscancer
• Följebrev till remiss
• Remiss gällande underlag inför beslut avseende nationell högspecialiserad vård
inom området kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer
• §33 HSN AU Remissyttrande – Underlag för beslut om nationell
högspecialiserad vårdområde - Kurativt syftande kirurgisk behandling vid
peniscancer (Socialstyrelsen 5.3-37242/2019)
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§ 47

Situationen på Akutmottagningen CLV
(20RGK192)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
1. Notera redovisade åtgärder avseende förbättring av arbetsmiljön avseende
hot och våld på akutmottagningarna i Växjö och Ljungby till protokollet.
2. Föreslå regionstyrelsen att Ljungby lasarett förses med samma
bevakningslösning som Växjö centrallasarett, dvs. dygnet runt bevakning
årets samtliga dagar på bevakningsobjektet som helhet, utöver den
extrabevakning som sker i akutklinikens verksamhet helgnätter.
3. Föreslå regionfullmäktige att utöka regionstyrelsens centrala
bevakningsbudget med 2 650 813 kr/år för att finansiera föreslagna
åtgärder på Ljungby lasarett.
4. Föreslå regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämndens budget om
700 000 kr för anslagsfinansierade verksamhet överförs till regionstyrelsens
budget.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick den 27 februari 2020 information om åtgärder
för förbättring av arbetsmiljön avseende hot och våld på akutmottagningarna i
Växjö och Ljungby.
Förslag till åtgärder ska presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden vid
sammanträde den 1 april 2020.egionstyrelsen är ansvarig för Region Kronobergs
säkerhetsarbete och fattar beslut i ärendet om åtgärder och finansiering.
Socialdemokraterna deltog inte i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts
beslut § 34/20.
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Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
1. Notera redovisade åtgärder avseende förbättring av arbetsmiljön avseende
hot och våld på akutmottagningarna i Växjö och Ljungby till protokollet.
2. Föreslå regionstyrelsen att Ljungby lasarett förses med samma
bevakningslösning som Växjö centrallasarett, dvs. dygnet runt bevakning
årets samtliga dagar på bevakningsobjektet som helhet, utöver den
extrabevakning som sker i akutklinikens verksamhet helgnätter.
3. Föreslå regionfullmäktige att utöka regionstyrelsens centrala
bevakningsbudget med 2 650 813 kr/år för att finansiera föreslagna
åtgärder på Ljungby lasarett.
4. Föreslå regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämndens budget om
700 000 kr för anslagsfinansierade verksamhet överförs till regionstyrelsens
budget.
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Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Situationen på akutmottagningarna vid Växjö centrallasarett
och Ljungby lasarett
• Beslutsunderlag Situationen på Akutmottagningen CLV
• §34 HSN AU Situationen på Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö
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§ 48

Regelverk för serviceresor –
Språkförskola (18RGK149)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
1. Region Kronoberg i samverkan med kommunerna till barn i förskoleålder
med diagnostiserad grav språkstörning erbjuda logopedstöd på barnets
hemförskola.
2. Insatsen kan personcentreras till det enskilda barnets hela behov och kan
bidra till kompetensutveckling för förskolans personal.
3. Om kommunen väljer att erbjuda språkförskola/språkspår samlat på en
förskola erbjuds logopedstödet från regionen där.
4. Upplägget på insatsen planeras i samverkan med kommunen.
5. Region Kronoberg svarar inte för resor till förskolan för de aktuella barnen
oavsett om stödet ges på hemförskola eller en särskild förskola.
6. Förändringarna föreslås gälla från och med höstterminen 2020.
7. För de två barn (ett placerat i Ljungby och ett på Pär Lagerqvist förskola)
som nu har ett år kvar, läsåret 2020/2021, erbjuder Region Kronoberg en
övergångslösning där Region Kronoberg svarar för resorna eftersom det
inte är rimligt att barnen ska byta förskola för endast ett år.
Reservation

Mot beslutet reserverar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Bo Bergsjö (L) och Lina
Yosefi (L) till förmån för bifall till eget förslag. Britt-Louise Berndtssons (C)
skriftliga reservation framgår av paragrafsbilagan.
Sammanfattning
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Vid hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 maj 2019 § 71 beslutades att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att i dialog med berörda kommuner ta fram ett
förslag på en mer långsiktig lösning för logopedinsatser i förskolan.
Verksamhetschefen på barn- och ungdomskliniken och stabschefen på hälso- och
sjukvårdens ledningssekretariat fick ett uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören
att ta fram ett förslag till långsiktig lösning av logopedinsatser för barn med
språkstörning och sjukresor kopplat till det. Ärendet har beretts tillsammans med
avdelningschefen för barnlogopedmottagningarna, verksamhetsutvecklaren som
är kontaktperson för serviceresor hälso- och sjukvård och verksamhetschef för
serviceresor. Dialog har förts med utbildningsförvaltningarna i Ljungby kommun,
Alvesta kommun och Växjö kommun.
I dagsläget erbjuds logopedstöd till prioriterade barn med grav språkstörning på
hemförskola, förskola med språkspår och språkförskola.
Fördelarna för barn och familjer att få stöd av logoped på hemförskolan är bl. a
att barnet slipper byta förskola, slipper längre resor till förskola, föräldrar kan
träffa/ha kontakt med logoped genom förskolan i familjens geografiska närhet
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mm. Nätverket runt barnet bevaras och insatser ges i barnets vardag vilket ger
kontinuitet för barnet och familjen. Det blir även ett naturligt samspel mellan
föräldrar, logoped och förskolepedagoger.
Språkförskolans styrkor är att verksamheten kan erbjuda samlade insatser och att
pedagogerna har kontinuitet i kompetensutveckling och planering av
verksamheten. Nackdelarna är att barnet inte finns i sitt sociala sammanhang och
kan vara förenat med resor ensam i servicebil.
Om man väger samman fördelar och nackdelar med de olika
behandlingsalternativen finns det stora fördelar ur ett barnperspektiv att barnen
stannar kvar i sin vanliga miljö varför förslaget med att erbjuda logopedstöd vid
hemförskola förordas.
Enligt det nu gällande resereglementet ingår inte resor till språkförskola. Vilket
innebär att Region Kronoberg inte svarar för resor till språkförskolan då det inte
faller under regionens ansvarsområde.
Yrkande
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Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar enligt följande:
1. att Region Kronoberg fortsätter att erbjuda språkförskola i Ljungby som
behandlingsform för diagnosticeras grav språkstörning för länets barn med
störts behov.
2. att Region Kronoberg står för barnets resor till och från språkförskolan
under behandlingstiden
3. att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om 8 platser
med Ljungby kommun
4. att Region Kronoberg erbjuder i samverkan med kommunen logopedstöd
till övriga prioriterade barn i förskoleålder med diagnosticerad grav
språkstörning på barnets hemförskola. Insatsen kan personcentreras till det
enskilda barnets hela behov och kan bidra till kompetensutveckling för
förskolans personal. OM kommunen väljer att erbjuda insatserna samlat på
en förskola i kommunen erbjuds logopedstödet från regionen där.
Upplägget på insatsen planeras i samverkan med kommunen.
5. att Region Kronoberg inte ansvarar för resor till förskola som inte är
språkförskola.
-

Bo Bergsjö (L) yrkar bifall till Britt-Louise Berndtssons (C) förslag.

-

Tilda Ragnarsson (M), med instämmande av Eva Johnsson (KD) och Rut
Björkström (KD), yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut eller Britt-Louise Berndtssons
(C) förslag. Han finner att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.
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Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att
1. Region Kronoberg i samverkan med kommunerna till barn i förskoleålder
med diagnostiserad grav språkstörning erbjuda logopedstöd på barnets
hemförskola.
2. Insatsen kan personcentreras till det enskilda barnets hela behov och kan
bidra till kompetensutveckling för förskolans personal.
3. Om kommunen väljer att erbjuda språkförskola/språkspår samlat på en
förskola erbjuds logopedstödet från regionen där.
4. Upplägget på insatsen planeras i samverkan med kommunen.
5. Region Kronoberg svarar inte för resor till förskolan för de aktuella barnen
oavsett om stödet ges på hemförskola eller en särskild förskola.
6. Förändringarna föreslås gälla från och med höstterminen 2020.
7. För de två barn (ett placerat i Ljungby och ett på Pär Lagerqvist förskola)
som nu har ett år kvar, läsåret 2020/2021, erbjuder Region Kronoberg en
övergångslösning där Region Kronoberg svarar för resorna eftersom det
inte är rimligt att barnen ska byta förskola för endast ett år.

Beslutsunderlag
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•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Regelverk för serviceresor - Språkförskola
Tjänsteskrivelse - Regelverk för serviceresor - Språkförskola
Bilaga 1 Förteckning barn som har prioriterade insatser
Barnrättsbaserat beslutsunderlag Språkförskola
§31 HSN AU Regelverk för serviceresor – Språkförskola
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§ 49

Region Kronobergs politiska organisation
mandatperioden 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Partiernas gruppledare har undertecknat en överenskommelse för nämndsmöten i
syfte att minska smittspridningen. Överenskommelse finns bilagd i dagens
handlingar.
I den efterföljande diskussionen lyfts följande:
• Möjligheter att delta på distans vid sammanträdena.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
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• Överenskommelse för att minska smittspridning i samband med politiska
sammanträden
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§ 50

Utökad delegation till hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott
(17RK1032)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att temporärt utöka hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskotts delegation att omfatta all beslutanderätt som
omfattar nämndens ansvarsområden i enlighet med reglemente och arbetsordning
för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Rätten att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
är förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 §.
Sammanfattning

Vid en händelse av en ökad smittspridning av COVID-19 och det inte bedöms
lämpligt att sammankalla hela hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta att temporärt utöka arbetsutskottets delegation att
omfatta all beslutanderätt som omfattar nämndens ansvarsområden i enlighet med
reglemente och arbetsordning.
Rätten att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
är förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 §.
Beslutet upphör att gälla när hälso- och sjukvårdsnämnden fattar nytt beslut i
ärendet. Fastställd rutin för delegationsärenden ska följas.
Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att temporärt utöka hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskotts delegation att omfatta all beslutanderätt som
omfattar nämndens ansvarsområden i enlighet med reglemente och arbetsordning
för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Rätten att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
är förbehållet regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap. 1 §.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - utökad delegation till hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Protokoll
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2020-04-01

§ 51

Anmälningsärenden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar redovisade anmälningsärenden till
protokollet.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar redovisade anmälningsärenden till
protokollet.
Anmälningar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Nyhetsbrev från Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
20RGK541-1 Protokoll Södra Regionvårdsnämnden 2020-02-14
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
Socialstyrelsens analysplan för 2020
20RGK583-1 Skrivelse gällande bidrag för glutenintoleranta
Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Läkare
jämte i förbundsområdet ingående organisationer (cirkulär 20:15)
20RGK613-1 Regeringsbeslut - Uppdrag om ökad samordning för att
säkra tillgången till läkemedel som bedöms vara av central betydelse vid
eventuella störningar till följd av coronaviruset
19RGK50-28 §51 RS Besked avseende OB-ersättning
20RGK660-1 Uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för
intensivvårdsplatser
Regeringsbeslut -Uppdrag att på nationellt nivå säkra tillgången på
skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd
av spridningen av covid-19
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§ 52

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till
protokollet.
Delegationsbeslut

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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20RGK38-1 Chefsläkarbeslut nr 1/2020
20RGK38-2 Chefsläkarbeslut nr 2/2020
20RGK38-3 Chefsläkarbeslut nr 3/2020
20RGK28-12 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr12/2020
20RGK28-13 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr13/2020
20RGK28-14 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr14/2020
20RGK28-15 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr15/2020
20RGK28-16 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr16/2020
20RGK28-17 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr17/2020
20RGK37-1 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandes beslut nr 1/2020
20RGK38-4 Chefsläkarbeslut nr 4/2020
20RGK38-5 Chefsläkarbeslut nr 5/2020
20RGK38-6 Chefsläkarbeslut nr 6/2020
20RGK38-7 Chefsläkarbeslut nr 7/2020
20RGK28-18 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr18/2020
20RGK28-19 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr19/2020
20RGK28-20 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr20/2020
20RGK28-21 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr21/2020
20RGK28-22 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 22/2020
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