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§ 302. Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-10-04.
Paragrafen är justerad
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§ 303. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-09-27 med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande extra ärende lagts till föredragningslistan:
- Vårdval Kronoberg primärvård - Uppdragsspecifikation 2017 med Övriga regleringar
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-09-27.
Paragrafen är justerad
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§ 304. Tidssättning av motion - Läkemedelsautomater 16RK1842

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i februari 2017.
Sammanfattning
Mikael Johansson har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av
läkemedelsautomater. Motionen har följande yrkanden:
- att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att tillsammans med intresserade
kommuner genomföra ett pilotprojekt med läkemedelsautomater som en del i det
gemensamma eHälsoarbetet samt
- att pilotprojektet utvärderas efter sex månader.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i februari 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige februari 2017


Beslutsunderlag
Motion angående läkemedelsautomater
Paragrafen är justerad
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§ 305. Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-10-11
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-10-13.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016
Paragrafen är justerad
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§ 306. Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen 2016-10-11
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslaget tillägg till regionstyrelsens föredragningslista 2016-10-11.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-10-05.
Sammanfattning
Följande tillägg till regionstyrelsens föredragningslista den 11 oktober föreslås:
- Vårdval Kronoberg primärvård - Uppdragsspecifikation 2017 med Övriga regleringar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-10-05.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016
Paragrafen är justerad
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§ 307. Svar på medborgarförslag – Fria busskort till alla skolungdomar
16RK1104

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå medborgarförslag angående fria busskort till alla skolungdomar.
Sammanfattning
Kersti Jormfeldt har lämnat ett medborgarförslag angående fria busskort till alla
skolungdomar som ett led i långsiktig landsbygdspolitik. Eftersom förslaget, så som det
är framställt, kommer att få en avsevärd ekonomisk inverkan på den politiskt beslutade
budgeten samtidigt som det påverkar kommunala angelägenheter, både ekonomiskt och
administrativt, där de fulla implikationerna inte är kända – så rekommenderar
Trafiknämnden att medborgarförslaget avstyrks.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslag angående fria busskort till alla skolungdomar.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016



Beslutsunderlag
Förslag till svar- Fria busskort till alla skolungdomar
Medborgarförslag - Fria busskort till alla skolungdomar
Paragrafen är justerad
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§ 308. Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016
Paragrafen är justerad
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§ 309. Delårsrapport augusti 2016 - Region Kronoberg 16RK1737

Sammanfattning
Delårsrapport delges den 5 oktober och bereds vid ett extra sammanträde med regionstyrelsens
arbetsutskott den 11 oktober.
Paragrafen är justerad
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§ 310. Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017 16RK841

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget 2017-2019 beslutat om fyra långsiktiga, övergripande
målbilder för Region Kronoberg. Målbilderna uttrycks i det balanserade styrkortets fyra
perspektiv; Invånare, Medarbetare, Verksamhetsutveckling, Ekonomi.
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2017 beskriver nuläge och mål utifrån de fyra
perspektiven. I verksamhetsplanen beskrivs även de styrtal som används för att följa upp
målen, samt pågående och planerade regionövergripande aktiviteter för att nå dessa.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017 enligt föreliggande förslag.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016



Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017, Ordförandes förslag till beslut
Verksamhetsplan för Regionstyrelsen 2017
Paragrafen är justerad
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§ 311. Ansökan om upphörande av stiftelser 16RK1736

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ansöka hos länsstyrelsen om upphörande samt förbrukning av eventuella
kvarvarande medel i enlighet med bifogade bilagor för nedanstående stiftelser:
– 1928 års stiftelse för Pauvres Honteux
– Adolf och Bertha Roos stiftelse
– C J Lindkvists premiestiftelse
– Elisabeth och Gunnar Borners stiftelse
– Gertrud Stenows premiestiftelse
– Grimslövs folkhögskolas premiestiftelse
– J E Ljungbergs donationsstiftelse
– Lasarettsläkaren Dr Wilhelm Karströms gåvostiftelse
– Ryssby lantmannaförenings stiftelse
– Stiftelsen donationsfonden vid S:t Sigfrids sjukhus
– Stiftelsen samfonden donationsfonden vid Ljungby lasarett
– Stiftelsen samfonden för viss specialbehandling
– Stiftelsen samfonden långvårdsfonden
– Stiftelsen samfonden vid Centrallasarettet i Växjö
– Stiftelsen Växjödonation av 1926
Sammanfattning
En stiftelse som enligt sitt förordnande inte får använda hela sitt kapital eller har ett
ålderdomligt ändamål som gör det svårt att hitta destinatärer kan enligt stiftelselagen
upphöra. För stiftelser med litet kapital finns ett förenklat förfarande där länsstyrelsen
kan godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller förvaltare att förbruka stiftelsens
kvarvarande tillgångar till dess ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.
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Ekonomikontoret har efter genomgång av Region Kronobergs stiftelser inkommit med
förslag om upphörande av ett antal små stiftelser. I bilagor redovisas bakgrund till varför
stiftelserna föreslås upphöra och vilket ändamål eventuella kvarstående medel ska
förbrukas till.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V) och regiondirektören Martin
Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att ansöka hos länsstyrelsen om upphörande samt förbrukning av eventuella
kvarvarande medel i enlighet med bifogade bilagor för nedanstående stiftelser:
– 1928 års stiftelse för Pauvres Honteux
– Adolf och Bertha Roos stiftelse
– C J Lindkvists premiestiftelse
– Elisabeth och Gunnar Borners stiftelse
– Gertrud Stenows premiestiftelse
– Grimslövs folkhögskolas premiestiftelse
– J E Ljungbergs donationsstiftelse
– Lasarettsläkaren Dr Wilhelm Karströms gåvostiftelse
– Ryssby lantmannaförenings stiftelse
– Stiftelsen donationsfonden vid S:t Sigfrids sjukhus
– Stiftelsen samfonden donationsfonden vid Ljungby lasarett
– Stiftelsen samfonden för viss specialbehandling
– Stiftelsen samfonden långvårdsfonden
– Stiftelsen samfonden vid Centrallasarettet i Växjö
– Stiftelsen Växjödonation av 1926
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016
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Beslutsunderlag
Ansökan om upphörande av stiftelser, Ordförandes förslag till beslut
Upphörande av stiftelse: 1928 års stiftelse för Pauvres Honteux
Upphörande av stiftelser: Adolf och Bertha Roos stiftelse
Upphörande av stiftelser: C J Lindkvists premiestiftelse
Upphörande av stiftelser: Elisabeth och Gunnar Borners stiftelse
Upphörande av stiftelser: Gertrud Stenows premiestiftelse
Upphörande av stiftelser: Grimslövs folkhögskolas premiestiftelse
Upphörande av stiftelser: J E Ljungbergs donationsstiftelse
Upphörande av stiftelser: Lasarettsläkaren Dr Wilhelm Karströms gåvostiftelse
Upphörande av stiftelser: Ryssby lantmannaförenings premiestiftelse
Upphörande av stiftelser: Stiftelsen donationsfonden vid S:t Sigfrids sjukhus
Upphörande av stiftelser: Stiftelsen samfonden donationsfonden vid Ljungby lasarett
Upphörande av stiftelser: Stiftelsen samfonden för viss specialbehandling
Upphörande av stiftelser: Stiftelsen samfonden långvårdsfonden
Upphörande av stiftelser: Stiftelsen samfonden vid Centrallasarettet i Växjö
Upphörande av stiftelser: Stiftelsen Växjödonation av 1926
Paragrafen är justerad
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§ 312. Avveckling av användarföreningen för AScan 16RK1208

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna förslag till avveckling av användarföreningen för AScan i enlighet med
upprättad skrivelse.
Sammanfattning
Ascans ändamål har varit att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma
ekonomiska intressen genom att stödja medlemmarna i underhåll, utveckling och
användning av ett gemensamt biljettsystem.
I samband med bildandet av Regionsamverkan Sydsverige där alla län ingår som är
medlemmar i AScan har en ny plattform för samarbete skapats. Arbetsgruppen för
kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige består av samma personer som sitter i
AScans styrelse, dvs. VD eller Trafikdirektör. Till arbetsgruppen för kollektivtrafik har
fyra undergrupper bildats som ska jobba med utveckling, teknik, trafik och
marknad/försäljning.
Eftersom det nu finns en ny plattform för samverkan i Sydsverige som bland annat ska
tillvarata samma intressen som AScan tidigare gjort är styrelsens förslag att ansvaret för
det arbete som bedrivs inom AScan förs över till arbetsgruppen för kollektivtrafik och
att AScan avvecklas.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V) och Sven Sunesson (C).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avveckling av användarföreningen för AScan i enlighet med
upprättad skrivelse.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Avveckling av användarförening för AScan
AScan - avveckling av föreningen
Paragrafen är justerad
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§ 313. Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region
Kronoberg 16RK528

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
enligt föreliggande förslag som har reviderats i enlighet med regionstyrelsens beslut §
134/2016.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade § 11/2012 att ersätta då befintliga policydokument med
en övergripande policy som tydliggör den värdegrund och inriktning som ska genomsyra
allt beslutsfattande i organisationen.
§ 17/2013 beslutade landstingsfullmäktige att anta ett likabehandlingsprogram för åren
2013-2015. Programmet har nu utvärderats och utvärderingen visar att programmet inte
har fått den genomslagskraft i verksamheten som förväntades.
Likabehandlingsprogrammets delar har därför arbetats in i den övergripande policyn,
som har reviderats för att omfatta Region Kronobergs samtliga verksamhetsområden.
För att uppfylla regionens åtagande som undertecknare av den europeiska
jämställdhetsdeklarationen ska även en plan för jämställdhet utarbetas efter fastställande
av policyn. Jämställdhetsplanen fastställs av regionstyrelsen.
Policyn tydliggör vårt ansvar för mänskliga rättigheter samt den värdegrund och
inriktning som genomsyrar allt vi gör och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.
Policydokumentet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika
verksamheter i hela organisationen, stora delar av regionledningsgruppen har ingått i
styrgruppen och organisationsutskottet har utgjort politisk referensgrupp. Framtagandet
av policyn har föregåtts av ett omfattande värdegrundsarbete i hela organisationen.
Värdegrunden utgör en av grundpelarna i policydokumentet.
Arbetet med framtagandet av policyn har även skett inom ramen för ett SKLprojekt
(Sveriges Kommuner och Landsting) där Region Kronoberg ingår, tillsammans med fyra
regioner/landsting och elva kommuner, för att integrera människorättsfrågorna i
ordinarie lednings- och styrningsprocesser.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsen 7 juni 2016, styrelsen beslutade § 134/2016 att
återremittera ärendet för ytterligare beredning i enlighet med diskussionen vid
sammanträdet om inarbetande av Europakonventionens mänskliga rättigheter.
Regionstyrelsen beslutade § 201/2016 att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Policyn är nu reviderad i enlighet med regionstyrelsens beslut.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
enligt föreliggande förslag som har reviderats i enlighet med regionstyrelsens beslut §
134/2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016




Beslutsunderlag
§134 RS Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
§201 RS Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg (reviderad efter RS 2016-09-13)
Paragrafen är justerad

19

Protokoll
Datum: 2016-10-04

§ 314. Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd
för en sammanhållen sturktur 16RK1454

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation till landsting
och regioner att delta i och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lämnat en rekommendation
till landsting och regioner att delta i och stödja en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Syftet är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan vårdpersonal och patient.
Kunskapsstyrning omfattar flera samspelande delar:
. Kunskapsstöd
- Stöd för uppföljning. Öppna jämförelser och analys
- Stöd till utveckling
- Stöd till ledarskapet
Etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning innebär att landsting
och regioner identifierar och säkerställer finansiering för de verksamheter och
funktioner de vill samverka kring med stöd av SKL.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V) och regiondirektören Martin
Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation till landsting
och regioner att delta i och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016
Beslutsunderlag
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Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning, Ordförandes förslag till beslut
Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammahållen struktur för
kunskapsstyrning
Paragrafen är justerad

21

Protokoll
Datum: 2016-10-04

§ 315. Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Krösatågsupphandling
16RK1355

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att besluta om allmän trafikplikt på följande sträckor: Växjö-Hässleholm VäxjöVärnamo-Jönköping Växjö-Alvesta-Nässjö-Jönköping samt
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region
Kronoberg och övriga regioner som deltar i Krösatågsupphandlingen.
Sammanfattning
Krösatåg är södra Sveriges koncept för lokaltågtrafik och finns i de sex sydliga länen
Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland samt Jönköping. Trafiken ska nu handlas
upp på nytt och upphandlingen ska föregås av beslut om allmän trafikplikt.
Region Kronoberg fattade under våren 2015 beslut (ärende 15RK866 § 143) om att
delta i upphandlingen av ny Krösatågstrafik. Upphandlingen har påbörjats och
Jönköpings länstrafik, JLT, håller i upphandlingen.
För att en ny upphandling ska kunna genomföras krävs enligt lag (SFS 2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt
genom att besluta om allmän trafikplikt.
Genom att fatta beslut om trafikplikt på de föreslagna sträckorna tar Region Kronoberg
ansvar för att långsiktigt erbjuda invånarna goda resmöjligheter med den snabbhet som
tågtrafik innebär, vilket vi kan göra genom att vara en del av ett sammanhållet tågsystem
i södra Sverige.
Krösatågstrafiken ligger helt i linje med Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram.
Trafiken möjliggör daglig pendling, bidrar till att knyta samman orter och regioner och
bidrar till minskad klimatpåverkan. Tågtrafiken bidrar till utveckling i länet och är en
viktig faktor för att orter, bygder samt näringslivet ska kunna växa och utvecklas.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att besluta om allmän trafikplikt på följande sträckor: Växjö-Hässleholm VäxjöVärnamo-Jönköping Växjö-Alvesta-Nässjö-Jönköping samt
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region
Kronoberg och övriga regioner som deltar i Krösatågsupphandlingen.
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Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016



Beslutsunderlag
Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Krösatågsupphandling, Ordförandes förslag till beslut
Beslut om allmän trafikplikt inom Krösatågssystemet, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 316. Trafiknämndens arbete med ökad självfinansieringsgrad 15RK963

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet samt
att trafiknämndens förslag till eventuell förändrad självfinansieringsgrad till 2025
hanteras i budgetprocessen för 2018-2020.
Sammanfattning
Trafiknämnden har beslutat om ett antal åtgärder för sitt arbete med ett antal uppdrag
om en ökad självfinansieringsgrad. Trafiknämndens åtgärder redovisas till
regionstyrelsen för kännedom. Nämndens förslag om förändrad målsättning för
självfinansieringsgraden till 2025 föreslås hanteras i budgetarbetet för 2018-2020.
Länstrafiken har under det gångna året fått tre uppdrag rörande verksamhetens
självfinansieringsgrad:
– Uppdrag 1: Trafiknämnden uppdrog gav § 54/2015 åt trafikdirektören att utarbeta
förslag till en långsiktig strategi för att öka täckningsgraden.
– Uppdrag 2: I Region Kronobergs budget (fastställd av regionfullmäktige § 177/2015)
anges följande: ” Genom ett ökat resande inom nuvarande utbud är målet under en
femårsperiod uppnå 60 % finansieringsgrad. Trafiknämnden ges ett särskilt uppdrag att
ta fram en handlingsplan för hur vi kan nå dit”.
– Uppdrag 3: I länstrafikens verksamhetsplan för innevarande år finns en handlingsplan
att det fr.o.m. Budget 2017-2019 ska fastställas mål för självfinansieringsgraden för varje
enskilt trafikslag.
Trafiknämnden beslutade § 69/2016 om följande åtgärder för ett samlat grepp kring
dessa uppdrag:
att uppdra åt trafikdirektören:
– att genomföra en ny taxe-/zonutredning för att kunna bedöma effekterna av
genomförda åtgärder sedan förra taxeutredningen presenterades 2013 samt att ge förslag
för ett framtida sammanhållet trafiksystem.
– att i projektet ”Framtidens betalsystem” bevaka att det framtida taxesystemet ger
möjligheter till ökade intäkter.
- att genomföra kostnads/intäktsanalys av linjetrafiken avseende 2015.
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– att genomföra linjeutvärdering III för den trafik som startades under 2013.
– att lämna en sammanställning och ett åtgärdsförslag till trafiknämnden när de olika
åtgärderna ovan blivit genomförda med inriktningen att målsättningen för
självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till att gälla 60 % år 2025.
– att göra eventuell erforderlig revidering av målsättningen när Budget 2017 – 2019 har
fastställts.
att fastställa bifogade målsättning för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag
för perioden 2017 – 2019.
Trafiknämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att fastställa att målsättningen för självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken fastställs till
att gälla 60 % år 2025.
Yrkanden
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag till beslut.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP),
Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S), ersättaren Eva Johnsson (KD) samt
regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet samt
att trafiknämndens förslag till eventuell förändrad självfinansieringsgrad till 2025
hanteras i budgetprocessen för 2018-2020.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016




Beslutsunderlag
Trafiknämndens arbete med ökad självfinansieringsgrad, Ordförandes förslag till beslut
§69 TN Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
Beslutsunderlag: Länstrafiken Kronobergs arbete med ökad självfinansieringsgrad
Paragrafen är justerad
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§ 317. Svar på skrivelse - Inrätta ett infrastrukturråd i regionen från Sven
Sunesson och Pär Schöldberg 16RK1380

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelsen Inrätta ett infrastrukturråd i regionen till Sven Sunesson
och Pär Schöldberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson och Pär Schöldberg om
inrättande av ett infrastrukturråd i Region Kronoberg.
I skrivelsen föreslås att Region Kronoberg ska utreda och inrätta ett infrastrukturråd
med representanter från näringsliv, kommuner, universitet och medborgare. Syftet är att
skapa en samlad systematisk, strategisk och långsiktig dialog på ledningsnivå inom all
infrastruktur och kommunikation.
Svar på skrivelsen redovisas i bilaga. I svaret anges att infrastruktur och kommunikation
i första hand ska ses som ett medel för att uppnå de övergripande målen för den
regionala utvecklingsstrategin, RUS:en. I ett renodlat infrastrukturråd finns en risk att
fokus tappas på de övergripande målen och det är därför att föredra att frågorna
diskuteras i befintliga forum. Samråd inom infrastruktur och kommunikation sker idag
inom bland annat kommunalt forum, samråd med näringslivet och ledningsmöten med
Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet. Därutöver har regionstyrelsen representant i
flygplatsens styrelse. Med anledning av den kommande infrastukturplanerings-omgången
2018 – 2029 har även en politisk infrastrukturgrupp inrättats.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Lennart
Värmby (V), Robert Olesen (S) och ersättaren Olof Björkmarker.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelsen Inrätta ett infrastrukturråd i regionen till Sven Sunesson
och Pär Schöldberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016


Beslutsunderlag
Svar på skrivelse om inrättande av infrastrukturråd, Ordförandes förslag till beslut
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Svar på skrivelsen "Inrätta ett infrastrukturråd i regionen", förslag
Inrätta ett infrastrukturråd i regionen
Paragrafen är justerad
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§ 318. Remissyttrande – Validering med mervärde (Ds 2016:24) 16RK1501

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg delar de förslag till förändringar som departementspromemorian
föreslår. Region Kronoberg menar också att förslagen innebär ett bredare perspektiv
utöver en tydligare roll- och ansvarsfördelning.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S), Michael
Öberg (MP) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Utbildningsdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016




Beslutsunderlag
Remissyttrande - Valdidering med mervärde (Ds 2016:24), förslag
Följebrev till remiss, svar senast 2016-11-03
Validering med mervärde
Paragrafen är justerad
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§ 319. Remissyttrande – Samråd om fördjupad översiktsplan för Alvesta
tätort 16RK1288

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remissyttrandet justeras i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
ändringsyrkanden.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna det reviderade förslaget till remissyttrande och att yttrandet är Region
Kronobergs svar till Alvesta kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Alvesta kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att förslaget till fördjupad översiktsplan belyser huvudsakliga
utmaningar som kommunen står inför och som den fördjupade översiktsplanen syftar
att komma till rätta med. Ortens identitet stärks och stöd ges till utveckling av attraktiva
mötesplatser. Planen beaktar barnperspektivet, grönstruktur, folkhälsa, klimat och
hållbara transporter men jämställdhetsperspektivet kan ges större utrymme. Region
Kronoberg har också synpunkter på hur planen förhåller sig till infrastruktur och
kollektivtrafik i regionen.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att följande ändringar görs i förslaget till yttrande:
1. Följande meningar stryks:
Sidan 2:
"Region Kronoberg delar dock inte uppfattningen att en dragning av järnvägen utmed
väg 25 skulle vara en lösning på problemet. Det riskerar istället leda till andra problem
på sträckan mellan Alvesta och Växjö."
Sidan 3:
"Vi delar dock Alvestas syn på hur en lokal kollektivtrafik skulle kunna bidra till ett
hållbart resande och ett ”hela-resan-perspektiv”. ”Snålskjutsen” i Älmhult har varit en
lyckad satsning, vilket delvis kan förklaras med att det är kostnadsfritt för resenären."
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"Länstrafiken ställer sig positiva till idén med en lokalbuss. Dock anser vi att man bör
skapa en linje mellan områdena som inte löper som en rund gående slinga utan att man
går genom staden med vändplats i ytterkanterna. Bra om den lokala trafiken kan ansluta
vid kyrkan i Alvesta till regionbusstrafiken."
2. Följande ändring görs på sidan 3:
"Region Kronoberg ser fram emot en fortsatt dialog med Alvesta Kommun kring hur
trafiksystemet kan utvecklas." ändras till "Region Kronoberg ser positivt på en fortsatt
dialog med Alvesta Kommun kring hur trafiksystemet kan utvecklas."
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Lennart Värmby (V), Robert Olesen (S),
Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C) och ersättaren Olof Björkmarker (S).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
ändringsyrkanden.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Alvesta
kommun.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016





Beslutsunderlag
Remissyttrande – Samråd om fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, Ordförandes förslag till beslut
Remissyttrande - Samråd om fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, förslag
Följebrev - Samråd om fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, svar senast 2016-11-01, PDF-format
Samrådshandling - Samråd om fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, PDF-format
Paragrafen är justerad
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§ 320. Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016













Delegeringsbeslut
16RK8-18 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 18/2016: Avskrivning av fordran
16RK8-20 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 20/2016: transaktioner i Pensionsportföljen
16RK8-19 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 19/2016: transaktioner i
Överskottslikviditetsportföljen
16RK11-27 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 27/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling:
Ultraljudsapparater till BFM samt uppgradering av befintliga ultraljudsapparater.
16RK4-36 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 36/2016: Remissyttrande över detaljplan Växjö
13:32, (Telestadshöjden) Växjö kommun
16RK4-37 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 37/2016: Remissyttrande över detaljplan
Snöflingan 10 (Bergundaskolan), Växjö kommun
16RK4-38 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 38/2016: Remissyttrande över detaljplan Torg
2:38, Ljungby kommun
16RK8-21 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 21/2016. Överföring till
Överlikviditetsförvaltningen
16RK12-10 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 10/2016. Investeringsbeslut inom fastighetsanslaget
16RK8-22 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 22/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK8-23 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 23/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK8-24 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 24/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
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16RK8-25 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 25/2016: Avskrivning av fordran p.g.a.
skuldsanering
16RK8-25 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 25/2016: Avskrivning av fordran p.g.a.
skuldsanering
16RK4-39 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 39/2016. Remissyttrande detaljplan del av
Älmhult 3:1, Älmhults kommun (se ärende 16RK1649)
16RK16-17 Regionjuristens delegationsbeslut nr 17/2016. Gallring av inlästa journaler med
ofullständiga personuppgifter i Comprima (se dnr 16RK1782)
16RK18-7 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 7/2016. Deltagande i projektet Zero
Fossil Fuel Territories (16RK764)
16RK18-8 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 8/2016. Utseende av ombud vid
årsstämma i Kust till Kust AB
16RK18-9 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 9/2016. Kortfristiga lån till
RyssbyGymnasiet AB
16RK18-10 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 10/2016. Remissyttrande - 400kV
luftledning mellan Nybro och Hemsjö
16RK8-26 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 26/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK11-28 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 28/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling:
Hörapparater m m.
16RK944-5 Chef inom respektive enhet delegationsbeslut nr 5/2016: Anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2016-07-01--2016-08-31
Paragrafen är justerad
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§ 321. Anmälningar för kännedom
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Under punkten redovisas ärenden som anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016
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Paragrafen är justerad
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§ 322. Vårdval Kronoberg primärvård - Uppdragsspecifikation 2017 med
Övriga regleringar 16RK864

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2017 med bilaga Övriga regleringar.
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 860 kr i samband
med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2017 gjordes med
2,6 procent enligt LPIK inklusive läkemedel (från och med 2017 görs uppräkning av
kostnader i Region Kronoberg utifrån LPIK-index till skillnad från tidigare LPI). Full
kompensation för befolkningsökningen gavs inte och en omfördelning gjordes också för
finansiering av integrerade missbruksmottagningar i Ljungby och Växjö.
I budget för år 2017 ges ett tillskott för fria läkemedel till barn under 18 år. Med
anledning av detta görs en justering av vårdersättningen med 5 kr per listad och år.
Vårdersättningen för år 2017 uppgår därmed till 3 865 kr per listad invånare och år. När
vårdersättningen inkluderas med momskompensation på 2 procent uppgår den till 3 942
kr.
Ersättning/avdrag för besök på andra enheter inom vårdvalet justeras.
Avdrag för besök hos privata fysioterapeuter justeras.
Vid allvarlig händelse kan särskild krisledning för Region Kronoberg ge direktiv till och
disponera samtliga sjukvårdsresurser oavsett tidpunkt på dygnet.
Vid misstanke om läkemedelsrelaterade problem kan även patienter inskrivna i
omsorgen inkluderas i fördjupad läkemedelsgenomgång i teammodell.
Vårdcentralen ska erbjuda och administrera e-hälsotjänster. Under 2017 planerar Region
Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis kontakt via videolänk.
Förslag finns till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Några nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Länkarna i dokumenten kommer att uppdateras när Region Kronobergs nya intranät är i
funktion.
När Regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.
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Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats. Olika
jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är möjligt.
Behandling av ärendet
Suzanne Frank (M), Mikael Johansson (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i regionstyrelsens arbetsutskotts beslut, utan återkommer med ställningstagande
till regionstyrelsen 2016-10-11.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2017 med bilaga Övriga regleringar.
Expedieras till
Regionstyrelsen oktober 2016





Beslutsunderlag
Uppdragsspecifikation 2017 med Övriga regleringar, Ordförandes förslag till beslut
Uppdragsspecifikation 2017 Vårdval Primärvård, förslag (2016-08-17)
Övriga regleringar Vårdval Kronoberg primärvård 2017, förslag
§280 RSAU Vårdval Kronoberg - Primärvård - Uppdragsspecifikation 2017 med Övriga regleringar
Paragrafen är justerad
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