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§ 25.

Justering av protokoll
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 22 februari 2017.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 22 februari 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 26.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari 2017.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 27.

Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om följande aktuella frågor:
- Jämförelser - Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvård 2016.
- Resultatöversikt "Vården i siffror" 2015-2016.
- Resultat av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016.
- Lägesrapport från införande av nytt bokningssystem i Serviceresor.
- Resultat av kulturvaneundersökning för invånare i Kronobergs län.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP),
Sven Sunesson (C), Britt-Louise Berndtssin (C), Charlotta Svanberg, Suzanne Frank
(M), ersättaren Peter Freij (S) och kommunikationsdirektören Maria Granath.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Paragrafen är justerad
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§ 28.

Månadssammandrag januari 2017 Region Kronoberg 17RK106

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag januari 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Totalt redovisar Region Kronoberg ett överskott på 13 mnkr för januari vilket är 10
mnkr bättre än budgeterat.
Hälso- och sjukvårdens resultat uppgår efter januari till -8,5 mnkr och förklaras till
största del av höga kostnader för hyrpersonal och läkemedel. Resultatet är
svårvärderat efter bara en månad in på det nya året och det saknas en
preliminärbokning av professionsmiljarden med 1,5 mnkr. Engångskostnader för
avveckling av personal har tagits upp med 3,2 mnkr. En mycket preliminär
bedömning pekar på ett årsresultat om -120 till -130 mnkr för Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 9 mnkr bättre än budget. Avvikelsen
förklaras till största delen av periodiseringseffekter samt lägre pensionskostnader till
följd av en förbättrad pensionsprognos.
Kundvalet redovisar för januari ett resultat som är 2 mnkr bättre än budget.
Avvikelsen förklaras i huvudsak av vakanta läkartjänster som gör att produktionen är
lägre än budgeterat inom Vårdval hud samt periodiseringseffekter.
Övriga nämnder redovisar för januari endast mindre resultatavvikelser i förhållande
till budget.
För finansieringen redovisas efter januari ett utfall som är 7 mkr bättre än budget.
Den positiva avvikelsen förklaras av en reavinst på 9 mnkr från en försäljning av
värdepapper som i sin helhet redovisas i januari. Resultatet för finansieringen
påverkas negativt av en försämrad skatteprognos vilken gör att skatteutfallet är lägre
än budgeterat.
En helårsprognos kommer att tas fram till delårsbokslutet i mars.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
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Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag januari 2017 för Region Kronoberg.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Expedieras till
Ekonomidirektör



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Månadssammandrag januari 2017 Region Kronoberg
Sammanställt månadssammandrag januari 2017 för Region Kronoberg (2017-02-16)
Paragrafen är justerad
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§ 29.

Regionala priser och ersättningar för Södra regionvårdsnämnden
2017 17RK134

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen om regionala priser och avgifter i Södra
sjukvårdsregionen 2017.
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden beslutade under 2015 att en abonnemangsmodell ska
tillämpas mellan huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen från och med 2016. Andra
grunder i avtalsförhandlingarna har varit att självkostnader ska vara underlag för
framtagande av taxor och att kostnadsnivåer räknas upp med landstingsprisindex.
Den beredande avtalsgruppen har med ovanstående beslut som utgångspunkt kommit
överens om ett avtal som innefattar ovanstående.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner överenskommelse om regionala priser och
avgifter i Södra sjukvårdsregionen 2017, i enlighet med bilaga.
Priserna är sammanställda i ”Regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2017” som finns tillgänglig i dels en tryckt version och dels på
www.sodrasjukvardsregionen.se. Tillämpningsanvisningar framgår av respektive
avsnitt i dokumentet.
Räknat på Region Kronobergs vårdvolymer 2015 motsvarar överenskommelsen en
nettokostnadsökning för högspecialiserad vård med 4,5 mnkr utöver fastställd
prisuppräkning och som hänförs till avtalets abonnemangsdel.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen om regionala priser och avgifter i Södra
sjukvårdsregionen 2017.
Expedieras till
Södra sjukvårdsregionen
Landstinget Blekinge
Region Halland
Region Skåne
Ekonomidirektör
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Beslutsunderlag
§52 RSAU Regionala priser och ersättningar för Södra regionvårdsnämnden 2017
Förslag till beslut - Regionala priser och ersättningar för Södra regionvårdsnämnden
2017
Regionala priser och ersättningar för södra regionvårdsnämnden 2017- utdrag
protokoll
Regionala priser och ersättningar för södra regionvårdsnämnden 2017
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Godkännande av SKL:s strategi för oberoende av hyrpersonal i
vården 2019-01-01 16RK2368

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom SKL:s strategi ”Oberoende av inhyrd personal i vården – senast
2019-01-01”, i enlighet med upprättad handling daterad 2016-11-23 samt
att ställningstagande till hur strategin ska tillämpas av Region Kronoberg hanteras
inom ramen för de handlingsplaner som bereds inför senare beslut i styrelsen (se
beslut § 272/2016).
Sammanfattning
Samtliga landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvården. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna med
stöd från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startat ett projekt som ska leda
till ett oberoende av inhyrd personal i vården.
Regionstyrelsen beslöt § 272/2016 att ställa sig bakom övergripande budskap för det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”, samt de sju
huvudområdena för åtgärder, samt uppdra åt regiondirektören att bereda Region
Kronobergs handlingsplaner.
Styrelsen för SKL har den 20 januari 2017 beslutat att ställa sig bakom strategi för
”Oberoende av inhyrd personal”, samt rekommenderar landsting och regioner att
ställa sig bakom densamma och ta ställning till hur strategin ska tillämpas av
respektive sjukvårdshuvudman.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom strategin ”Oberoende av inhyrd
personal i vården – senast 2019-01-01”, i enlighet med upprättad handling daterad
2016-11-23 och att ställningstagande till hur strategin ska tillämpas av Region
Kronoberg hanteras inom ramen för de handlingsplaner som bereds inför senare
beslut i styrelsen (se beslut § 272/2016).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom SKL:s strategi ”Oberoende av inhyrd personal i vården – senast
2019-01-01”, i enlighet med upprättad handling daterad 2016-11-23 samt
att ställningstagande till hur strategin ska tillämpas av Region Kronoberg hanteras
inom ramen för de handlingsplaner som bereds inför senare beslut i styrelsen (se
beslut § 272/2016).
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Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Personalchef, hälso- och sjukvården
Ekonomidirektör
HR-direktör






Beslutsunderlag
§53 RSAU Godkännande av SKL:s strategi för oberoende av hyrpersonal i vården
2019-01-01
Förslag till beslut - Godkännande av SKL:s strategi för oberoende av hyrpersonal i
vården
§272 RS Oberoende av hyrpersonal inom vården – gemensamt projekt med SKL
Meddelande från Styrelsen Oberoende av inhyrd personal - Ett landstings- och
regiongemensamt projekt. (Nr 6/2017)
Komplettering med bilaga till: Meddelande från Styrelsen Oberoende av inhyrd person
- Ett landstings- och regiongemensamt projekt (Nr 6/2017) 16RK2368-5
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 16RK206

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
färdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-01.
Sammanfattning
Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att se över regelverken för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är
genomförd och förslaget har tillställts parterna för synpunkter. Trafiknämndens
presidium har haft i uppdrag att sammanställa remissförslagen och bereda förslag till
regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
färdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-01.
Expedieras till
Regionfullmäktige, mars 2017




Beslutsunderlag
§54 RSAU Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till beslut - Fastställande av kommunalt regelverk för färdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till reviderat regelverk för färdtjänst - fastställt av trafiknämndens presidium
2017-01-16
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 16RK207

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-0601 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
riksfärdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-0-1
Sammanfattning
Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att se över regelverken för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen
och en remissgenomgång är nu genomförd. Trafiknämndens presidium har haft i
uppdrag att sammanställa remissförslagen och fastställa förslag till regelverk för
färdtjänst och riksfärdtjänst.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-0601 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
riksfärdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-0-1
Expedieras till
Regionfullmäktige, mars 2017




Beslutsunderlag
§55 RSAU Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till beslut - Fastställande av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för
kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till reviderat regelverk för riksfärdtjänst - fastställt av trafiknämndens
presidium 2017-01-16
Paragrafen är justerad
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§ 33.

Optionsförlängning, Vårdval Kronoberg - primärvård 16RK1722

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Läkarhuset i Ljungby
AB och Smålandshälsan i Ljungby AB.
Sammanfattning
Föreslås att regionstyrelsen godkänner optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg
för Läkarhuset i Ljungby AB och Smålandshälsan i Ljungby AB.
I avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna option på att förlänga avtalet två år i
taget efter avtalets första fyra år, så länge vårdcentralen uppfyller av Region
Kronoberg fastställda krav. Utnyttjas inte optionsrätten löper avtalet ut utan
föregående uppsägning. Avtalet förlängs till och med 2019-08-14.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Läkarhuset i Ljungby
AB och Smålandshälsan i Ljungby AB.
Expedieras till
Kundvalsenheten



Beslutsunderlag
§56 RSAU Optionsförlängning, Vårdval Kronoberg - primärvård
Förslag till beslut - Optionsförlängning Vårdval Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Lagan
16RK2227

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Lagan.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i
uppdraget görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Lagan påbörjades i september 2016 och resultatet
återfördes i november. Den rutin för läkemedelshantering som saknades har nu
skapats och implementeras.
Verksamheten uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg – Primärvård.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Lagan.
Expedieras till
Kundvalsenheten




Beslutsunderlag
§57 RSAU Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Lagan
Förslag till beslut - Fördjupad medicinsk granskning vårdcentralen Lagan
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Lagan
Paragrafen är justerad

18

Protokoll
Datum: 2017-02-21

§ 35.

Förfrågan från Älmhults kommun om projektägarskap för Sydafrikaprojekt 17RK252

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg utgör projektägare i projektet ”Sport, culture and integration
programme”. under perioden 2017-1 juli 2018, samt
att lämna in projektansökan till ICLD den 15 mars 2017.
Projekttiden kan förlängas till och med 2019 om regionstyrelsen beslutar om ett nytt
samarbetsavtal för Sydafrikasamarbetet.
Sammanfattning
Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg och Växjö kommun
tecknade 2006 ett samarbetsavtal med Tlokwe City Council i Sydafrika.
Regionförbundet, och sedan Region Kronoberg, har i samarbetet möjliggjort för
projektdeltagande från andra kommuner och organisationer, genom att man under
åren tagit på sig det formella projektägarskapet. Nuvarande samarbetsavtal med
Sydafrika sträcker sig till 1 juli 2018.
Älmhults kommun har inkommit med en förfrågan till Region Kronoberg om att
agera projektägare enligt denna modell. Det föreslagna projektet är ett samarbete
med North West 405 Municipality (tidigare Tlokwe) samt Smålandsidrotten och
North West Academy of Sport. Projektet kallas ”Sport, culture and integration
programme”. Syftet är att utveckla kompetens, kunskap och ekonomiska styrsystem
för att stödja och främja lokala initiativ och föreningsbildningar som verktyg i socialt
och demokratiskt utvecklingsarbete.
Projektet medför inga aktiviteter eller kostnader för Region Kronoberg, förutom
arbetstid för ekonom som granskar projektets redovisning. Förhållandet mellan
Region Kronoberg och Älmhults kommun föreslås regleras i ett avtal, som bland
annat slår fast Älmhults kommun ansvar för genomförande och samtliga kostnader.
Yrkande
Martina Ericsson (SD) yrkar avslag på regionstyrelsens arbetsutskott förslag,
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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- Martina Ericssons (SD) avslagsyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg utgör projektägare i projektet ”Sport, culture and integration
programme”. under perioden 2017-1 juli 2018, samt
att lämna in projektansökan till ICLD den 15 mars 2017.
Projekttiden kan förlängas till och med 2019 om regionstyrelsen beslutar om ett nytt
samarbetsavtal för Sydafrikasamarbetet.
Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör
Älmhults kommun







Beslutsunderlag
§58 RSAU Förfrågan från Älmhults kommun om projektägarskap för Sydafrika-projekt
– förslag till beslut
Förslag till beslut - Förfrågan från Älmhults kommun om projektägarskap för
Sydafrika-projekt
Tjänsteskrivelse - Förfrågan från Älmhults kommun om projektägarskap för Sydafrikaprojekt
Ansökan om projektägarskap till projekt till ICLD om lokalt partnerskap med North
West 405 Municipality, Sydafrika, beslut från Älmhults kommun
Bilaga till ansökan, broschyr
Bilaga till ansökan, information/presentation
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Val av ledamot och ersättare till Öresundståg AB:s styrelse 15RK11

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att utse Peter Freij (S) till ledamot och Sven Sunesson (C) till ersättare i Öresundståg
AB:s styrelse.
Sammanfattning
Vid bolagsstämma den 16 februari 2017 ska styrelse för Öresundståg AB väljas.
Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
Enligt aktieägaravtalet ska Region Kronoberg utse en ledamot och en ersättare.
Yrkande
Lennart Värmby (V) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Peter Freij (S) till ledamot och Sven Sunesson (C) till ersättare i Öresundståg
AB:s styrelse.
Expedieras till
Öresundståg AB


Beslutsunderlag
§60 RSAU Val av ledamot och ersättare till Öresundståg AB:s styrelse
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Svar på motion – Motion för införande av rutin och uppföljning av i
fullmäktige fattade beslut, samt motioner 16RK2404

Beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med delårsrapport mars och augusti
lämna en sammanställning och uppföljning av beslut fattade av regionfullmäktige
som ska verkställas, samt
att därmed bifalla motionen.
Sammanfattning
Margareta Schlee (M) har i motion ”Införande av rutin och uppföljning av i
fullmäktige fattade beslut samt motioner” föreslagit att regionfullmäktige beslutar:
- Att rutin för redovisning av fattade beslut som ska verkställas samt bifallna och
besvarade motioner enligt ovanstående införs.
- Att redovisning på regionfullmäktige enligt ovanstående rutin påbörjas snarast
möjligt.
Föreslås att regionfullmäktige bifaller motionen, samt uppdrar åt regionstyrelsen att i
samband med delårsrapport mars och augusti lämna en sammanställning över beslut
fattade av regionfullmäktige som ska verkställas.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att i samband med delårsrapport mars och augusti
lämna en sammanställning och uppföljning av beslut fattade av regionfullmäktige
som ska verkställas, samt
att därmed bifalla motionen.
Expedieras till
Regionfullmäktige, mars 2017



Beslutsunderlag
§61 RSAU Svar på motion – Motion för införande av rutin och uppföljning av i
fullmäktige fattade beslut, samt motioner
Förslag till beslut - Svar på motion - Motion för införande av rutin och uppföljning av i
fullmäktige fattade beslut, samt motioner
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Motion om införande av rutin för redovisning och uppföljning av i fullmäktige fattade
beslut samt motioner
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Remissyttrande – Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda
i välfärden SOU 2016:78 16RK2394

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet med Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Finansdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regeringen beslöt den 5 mars 2015 att tillsätta en särskild utredare att föreslå ett nytt
regelverk för offentligt finansiering för privat utförda välfärdstjänster. Tidigare
kommunalrådet Ilmar Reepalu utsågs till utredare.
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering
av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att
offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella
överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.
Utredningen har även haft i uppdrag att analysera och se över de regelverk som i dag
används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstjänster.
Region Kronoberg anser att det är bra att det skapas tydliga och skärpta regelverk
kring välfärdstjänster för att garantera att alla utförare håller hög kvalitet och att det
ska vara en transparens i systemet som ger medborgarna insyn i hur skattemedel
används.
Region Kronoberg vill framföra nedanstående synpunkter:
- Region Kronoberg ställer sig positiv till att begränsa vinster i välfärden.
- Region Kronoberg förordar att tillståndsprövningen görs av den egna
sjukvårdshuvudmannen, med stöd av nationella riktlinjer.
- Region Kronoberg anser att ett mer flexibelt regelverk för upphandling av
välfärdstjänster bör införas.
Region Kronoberg tar inte ställning till utredningens förslag till utformning av
modell för vinsttak.
Yrkanden
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- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till sitt förslag till remissyttrande från
regionstyrelsens arbetsutskott § 62/2017.
- Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V), Magnus Carlberg (S) och Henrietta
Serrate (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Michael Öberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkande till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag:
"I Region Kronoberg har de offentliga och privata vårdgivarna tillsammans
medverkat till en utvecklad primärvård med fler vårdcentraler i länet. Genom
vårdvalet har medborgarna fått en större mångfald av utförare, vilka många gånger
har bidragit med innovationer som är utformade efter individens behov och
önskemål."
- Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Göran Giselsson (M), Pernilla
Tornéus (M) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) yrkande.
- Göran Giselsson (M), ordförande Anna Fransson (S), Lennart Värmby (V), BrittLouise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och Pernilla Tornéus (M) yrkar bifall till
Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två huvudförslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) förslag.
Därutöver finns Michael Öbergs (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på förslagen enligt följande:
1. Ordförande ställer först proposition på:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Suzanne Franks (M) förslag.
Hon finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) förslag röstar Nej.
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Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Charlotta Svanberg (S)
Suzanne Frank (M)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Pernilla Tornéus (M)
Sven Sunesson (C)
Helen Bengtsson (S)
Eva Johnsson (KD)
Magnus Carlberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Göran Giselsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Martina Ericsson (SD)
Martina Gustafsson (S)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
9

6

0

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 9 för, 6 emot och 0 som avstår.
2. Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen bifaller Michael Öbergs (MP)
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Göran Giselsson (M), Pernilla Tornéus (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C) och Eva Johnsson (KD) till förmån för Suzanne Franks
(M) yrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till
Finansdepartementet
Beslutsunderlag
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§62 RSAU Remissyttrande – Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i
välfärden SOU 2016:78
Förslag till beslut - Remissyttrande över Välfärdsutredningens betänkande Ordning
och reda i välfärden SOU 2016:78
Förslag till remissyttrande - Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78
Remiss Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) Svar senast 24 februari 2017
Remiss Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78)
Bilaga RSAU § 62/2017 – Yrkande Suzanne Frank (M)
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Remissyttrande – Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för
yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
17RK195

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg delar i stort sett Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om
legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland.
Region Kronoberg vill belysa följande synpunkter:
- Socialstyrelsen har vidtagit vissa organisatoriska förändringar som förenklar
hanteringen av legitimationsansökningar och därmed förkortat handläggningstiderna,
vilket är positivt.
- Språkkravet och kunskapsprovets ökade svårighetsgrad kommer med sannolikhet
att förlänga tiden till legitimation för många tredjelandsläkare.
- Den praktiska tjänstgöringen är inte tidsbestämd vilket kan leda till att regionala
skillnader kring det praktiska upplägget och tjänstgöringstiden tiden uppstår.
- Språkkraven måste kunna anpassas efter behoven.
- Kunskapsprovens frågeupplägg behöver se över.
Yrkanden
- Martina Ericsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga ett antal
punkter i regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till yttrande.
- Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V) och ordförande
Anna Fransson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag och att
ärendet ska avgöras vid sammanträdet.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
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- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Martina Ericssons (SD) förslag om återremiss.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
1. Hon frågar om ärendet ska avgöras vid sammanträdet eller återremitteras och
finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Expedieras till
Socialstyrelsen








Beslutsunderlag
§63 RSAU Remissyttrande – Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom
hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
Förslag till beslut - Remissyttrande över Socialstyrelsens förskrifter om legitimation
för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
Förslag till remissyttrande över Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrken
inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland
Följebrev/Missiv. Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om
legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland.
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst,
läkemedel, folkhälsa m.m
Konsekvensutredning - förslag till föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och
sjukvården vid utbildning från tredjeland
Socialstyrelsen föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:34) om praktisk
tjänstgöring för psykologer
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Remissyttrande – En svensk flygskatt SOU 2016:83 16RK2487

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regeringen beslutade den 5 november 2015 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Uppdraget
omfattade också att bedöma om den myndighetsavgift inom luftfartsområdet som
Transportstyrelsen tar ut borde avskaffas i samband med införandet av en skatt på
flygresor.
I betänkandet föreslås följande:
- Införande av skatt på kommersiella flygresor.
- Myndighetsavgiften inom luftfartsområdet avskaffas.
- Att lagen träder i kraft 2018-01-01.
Region Kronobergs lämnar nedanstående synpunkter över betänkandet:
- Flyget är viktigt för utvecklingen av regionens näringsliv.
- Införande av flygskatt kan vara ett led i att minska klimatpåverkande utsläpp.
Flyget ska bära sina egna klimatkostnader och skatteuttaget ska därmed gå till
åtgärder för att minska klimatpåverkande utsläpp.
- Skattens storlek bör i så hög grad som möjligt spegla en rimlig klimatvärdering för
flygresorna, därför bör flygresor med förnyelsebart bränsle tas hänsyn till.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till sitt förslag till remissyttrande vid
regionstyrelsens arbetsutskott § 64/2017.
- Ordförande Anna Fransson (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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- Eva Johnsson (KD) och Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till Sven Sunessons (C)
yrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Sven Sunessons (C) yrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Sven Sunesson (C) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Sven Sunessons (C) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Charlotta Svanberg (S)
Suzanne Frank (M)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Pernilla Tornéus (M)
Sven Sunesson (C)
Helen Bengtsson (S)
Eva Johnsson (KD)
Magnus Carlberg (S)
Henrietta Serrate (S)
Göran Giselsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Martina Ericsson (SD)
Martina Gustafsson (S)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
8

7

0

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 8 för, 7 emot och 0 som avstår.
Reservationer
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Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Göran Giselsson (M), Pernilla Tórnéus (M),
Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och Martina Ericsson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Sven Sunessons (C) yrkande.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till
Finansdepartementet






Beslutsunderlag
§64 RSAU Remissyttrande – En svensk flygskatt SOU 2016:83
Förslag till beslut - Remissyttrande över betänkandet En svensk flygskatt SOU 2016:83
Förslag till remissyttrande över betänkande En svensk flygskatt SOU 2016:83
Remiss: En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
Bilaga RSAU § 64/2017 – Yrkande Sven Sunesson (C)
Paragrafen är justerad
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§ 41.

Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av ITsäkerhetsarbetet 16RK2272

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer har genomfört en uppföljande granskning av ITsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY
och har utgått från syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.
Revisionens sammanfattande bedömning av den uppföljande granskningen är att det
har gjorts en del förbättringar sedan ursprungsgranskningarna genomfördes, men att
merparten av rekommendationerna ännu inte genomförts.
Regionstyrelsen delar till stora delar revisorernas sammanfattande bedömning, men
åtgärder har vidtagits på flertal punkter som revisionsrapporter pekar på. En
handlingsplan har tagits fram för genomförande av kvarvarande åtgärder inför beslut
i regionstyrelsen. Dessa redogörs för i svar på revisionsrapporten nedan.
Regionstyrelsen vill understryka att revisionen återigen har lyft brister inom systemet
A-plus där regionstyrelsen i sitt tidigare svar har påtalat att detta kommer att hanteras
i och med införandet av nytt ekonomisystem 2018-01-01.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionfullmäktige, mars 2017



Beslutsunderlag
§65 RSAU Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av ITsäkerhetsarbetet
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Bilaga 1 - Behörighet och BITS granskning
Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet inkl. revisionsrapport från EY
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Informationsärende - Månadssammandrag oktober-november 2016 för
Region Kronobergs nämnder
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Månadssammandrag för oktober och november 2016 för Region Kronobergs
nämnder redovisas till regionstyrelen för kännedom. Följande sammandrag
redovisas:
- Hälso- och sjukvårdsnämndens månadssammandrag för oktober 2016.
- Regionala utvecklingsnämndens månadssammandrag för oktober 2016.
- Trafiknämndens månadssammandrag för oktober och november 2016.
- Kulturnämndens månadssammandrag för oktober och november 2016.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.














Beslutsunderlag
§139 HSN Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
§116 RUN Månadssammandrag oktober 2016 RUN
Månadssammandrag RUN oktober 2016
§106 TN Månadssammandrag oktober 2016
Trafiknämnden Månadssammandrag oktober 2016
§107 TN Månadsrapport november 2016
Trafiknämndens månadssammandrag för november 2016
§74 KN Månadssammandrag oktober 2016
Månadssammandrag Kulturnämnden oktober 2016
§75 KN Månadssammandrag november 2016
Månadssammandrag KN nov16
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Informationsärende - Verksamhetsplaner för Region Kronobergs
nämnder 2017
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsplaner för 2017 för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden redovisas till
regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.










Beslutsunderlag
§119 HSN Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvård - reviderad efter presidieberedning
§118 RUN Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsplan 2017 RUN
§92 TN Verksamhetsplan för trafiknämnden 2017
Verksamhetsplan Trafiknämnden 2017
§54 KN Verksamhetsplan 2017 för kulturnämnden
Kulturnämndens verksamhetsplan 2017
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Informationsärende - Internkontrollplaner för Region Kronobergs
nämnder 2017
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Internkontrollplaner 2017 för Region Kronobergs nämnder redovisas till
regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.










Beslutsunderlag
§153 HSN Intern kontrollplan 2017 för hälso- och sjukvård
Beslutsunderlag - Intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvård 2017
§135 RUN Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden 2017
Internkontrollplan RUN 2017
§110 TN Internkontrollplan 2017 för trafiknämnden
Intern styrning och kontroll, anvisningar
§78 KN Internkontrollplan för kulturnämnden 2017
Internkontrollplan för kulturnämnden 2017
Paragrafen är justerad
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§ 45.

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till regionstyrelsens
ordförande eller 1.e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd
delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen
vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.















Delegeringsbeslut
17RK1-2 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 2/2017. Utbetalning av medel till
politiska ungdomsverksamhet 2016 Liberala ungdomsförbundet (LUF)
17RK8-2 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 2/2017: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten
17RK16-1 Regionjuristens delegationsbeslut nr 1/2017. Mottagande av delgivning
från Växjö kommun om buller från bussar
17RK4-5 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 5/2017. Remissyttran för
detaljplan Sånnaböke 1:158, Älmhults kommun (16RK2505)
17RK16-2 Regionjuristens delegationsbeslut nr 2/2017 Utlämnande av allmän
handling, journal. Ärende 17RK154
17RK20-2 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr 2/2017
Avskrivning av fordran se ärende 17RK156-4
17RK8-3 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 3/2017: Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten
17RK12-1 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 1/2017: Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2017.
17RK1-3 Regiondirektörsbeslut nr 3/2017. RS 3.5. Tillsättning av vikarierande
regiondirektör 2017-01-30--2017-02-03.
17RK26-3 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 3/2017. Utse ombud
till Bolagstämma för Kulturparken Småland
17RK26-2 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 2/2017. Utse ombud
till Bolagstämma för Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
17RK26-1 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 1/2017. Utse ombud
till Bolagstämma för Öresundståg AB
17RK8-6 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 6/2017. Transaktioner i
Pensionsportfölj
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17RK8-5 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 5/2017. Mottagning av
delgivningskvitto från Kronofogdemyndigheten 22-20125-17
17RK8-4 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 4/2017. mottagning av
delgivningskvitto från kronofogdemyndigheten 22-16398-17
Paragrafen är justerad
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§ 46.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar
&LUNXOlU.RPSOHWWHUDQGHNRPPHQWDUDQJnHQGHH[WUDWMlQVWHURFKNRPSHWHQVO\IW
5.gNDGWLOOJlQJOLJKHWRFKMlPOLNKHWLI|UORVVQLQJVYnUGHQRFKI|UVWlUNWD
LQVDWVHUI|UNYLQQRUVKlOVD|YHUHQVNRPPHOVHPHOODQVWDWHQRFK6YHULJHV.RPPXQHU
RFK/DQGVWLQJ

&LUNXOlU3HQVLRQVQlPQGHQVEHVOXWRPRPUlNQLQJRFKLQWMlQDGSHQVLRQVUlWW
HQOLJW3)$VDPWYlUGHVlNULQJDYI|UPnQVEHVWlPGDSHQVLRQHUHQOLJW3)$
RFK.$3./XQGHUnU

gYHUHQVNRPPHOVHPHGVWDWHQRPHQVDWVQLQJDWWVWlUNDMlPVWlOOGKHWVDUEHWHWVLQULNWQLQJ
PRWPlQSRMNDURFKPDVNXOLQLWHWVIUnJRU
Paragrafen är justerad
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§ 47.

Övriga informationsärenden
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
- Charlotta Svanberg (S) informerar att Folkhälsomyndigheten beslutat att inte medge
fortsatt finansiering till ADLON-gruppen, som är en samverkansgrupp med
regioner/landsting för olika insatser för hiv/STI-prevention. Diskussioner om
ADLON:s fortsatta verksamhet med anledning av detta pågår.
- Britt-Louise Berndtsson (C) informerar om deltagande i Baltic Executive
Programme, vilket hon erbjudits som ledamot i Euroregion Baltic (ERB). En skriftlig
redogörelse har skickats ut till regionstyrelsen.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Lennart Värmby (V) och Michael Öberg
(MP).
Paragrafen är justerad
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