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§ 327. Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-11-03.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-11-03.
Paragrafen är justerad
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§ 328. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-10-27.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-10-27.
Paragrafen är justerad
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§ 329. Tidssättning av medborgarförslag - Användning av arv till Ljungby
Lasarett 16RK1810

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att det behandlas av regionstyrelsen i februari 2017.
Sammanfattning
Dagmar Hailer, Ljungby, har lämnat ett medborgarförslag om användande av arv till
Ljungby lasarett för inköp av dialysmaskin.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att det behandlas av regionstyrelsen i februari 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen februari 2017


Beslutsunderlag
Medborgarförslag om arv till Ljungby Lasarett
Paragrafen är justerad
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§ 330. Tidssättning av motion - Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
16RK1891

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2017.
Sammanfattning
Ove Löfqvist (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
- att åtgärder snarast vidtas för att förbättra parkeringsmöjligheterna för cyklister på
CLV-området.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige februari 2017.


Beslutsunderlag
Motion - Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
Paragrafen är justerad

8

Protokoll
Datum: 2016-11-01

§ 331. Tidssättning av motion - Ny ersättningsmodell i vårdvalet 16RK1968

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att remittera motionen till Folkhälsoberedningen för att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser med andra
landstings/regioners modeller samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige under hösten 2017.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L) har
lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkanden:
- att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5 procent, CNI 10 procent och
ACG 85 procent.
- att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kronor per besök.
- att detta genomförs snarast möjligt.
Yrkanden
- Lennart Värmby (V) lämnar följande yrkande:
"att remittera motionen till Folkhälsoberedningen för att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser med andra
landstings/regioners modeller samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige under hösten 2017."
- Sven Sunesson (C) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i april 2017.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Lennart Värmbys (V) yrkande.
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- Sven Sunessons (C) yrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med Lennart Värmbys (V) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2017.
Expedieras till
Folkhälsoberedningen
Regionfullmäktige hösten 2017


Beslutsunderlag
Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet
Paragrafen är justerad
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§ 332. Tidssättning av motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
16RK2045

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2017.
Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande
yrkanden:
- att uppdra åt regionstyrelsen att utvärdera nuvarande system för friskvårdsaktiviteter
som Region Kronoberg erbjuder anställda.
- att efter utförd utvärdering föreslå friskvårdsaktiviteter som stimulerar en god hälsa
för de anställda samt strävar mot målet om nollvision för arbetsplatsrelaterad ohälsa
som regionfullmäktige beslutat om.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig HR-direktören Caroline Gabrielsson Palmqvist.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige juni 2017


Beslutsunderlag
Motion - Friskvårdsaktiviteter för en bättre arbetsplats
Paragrafen är justerad

11

Protokoll
Datum: 2016-11-01

§ 333. Uppräkning av grundarvode och sammanträdesarvode för 2017
16RK2082

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 63 800 kronor per
månad från och med 1 november 2016,
att sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1276 kronor från och med 1
november 2016,
att inlösta arvoden uppräknas enligt ovan,
att lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan samt
att anslaget till partigrupper uppräknas enligt ovan.
Sammanfattning
Arvodesreglementet som fastställdes av regionfullmäktige 2015-04-29 reglerar
grundarvode och sammanträdesarvode för förtroendevalda i Region Kronoberg.
Grundarvodet i Region Kronoberg motsvarar månadsarvode för riksdagsledamöter och
sammanträdesarvodet utgör två procent av grundarvodet.
Arvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode för innevarande
år. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer den årliga justeringen av arvodesnivån i
Region Kronoberg.
Riksdagens arvodesnämnd har i oktober 2016 beslutat att höja månadsarvodet för
riksdagsledamöter från 62 400 kronor till 63 800 kr .
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 63 800 kronor per
månad från och med 1 november 2016,
att sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1276 kronor från och med 1
november 2016,
att inlösta arvoden uppräknas enligt ovan,
att lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan samt
att anslaget till partigrupper uppräknas enligt ovan.
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Expedieras till
Kanslidirektör
Nämndsekreterare
Lönehandläggare förtroendevalda


Beslutsunderlag
Uppräkning av grundarvode och samanträdesarvode för 2017, Ordförandes förslag till beslut
Paragrafen är justerad
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§ 334. Begäran om redovisning av indikatorer för generell krisberedskap
inom Region Kronoberg 16RK1399

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna bedömning av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, samt
överlämna densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.
Sammanfattning
Landstingen och regionerna ska följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
rapportera sin generella krisberedskap enligt indikatorer för landstingens/regionernas
generella krisberedskap. Syftet med bedömningen är att få en övergripande bild av de
förutsättningar landstingen/regionerna har att förebygga och hantera extraordinära
händelser. Rapporteringen av indikatorerna görs till Socialstyrelsen, MSB och
länsstyrelsen senast den 31 oktober under de år då en redovisning av resultatet av
arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (4 § i föreskrifterna) inte behöver lämnas.
Regionstyrelsens arbetsutskott är Region Kronobergs Krisledningsnämnd. Föreslås att
arbetsutskottet godkänner bedömning av generell krisberedskap inom Region
Kronoberg, samt överlämnar densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), tf. kanslidirektören Ulrika J
Gustafsson och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna bedömning av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, samt
överlämna densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.
Expedieras till
Socialstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Beredskapsstrateg



Beslutsunderlag
Bedömning av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, Ordförandes förslag till beslut
Sammanställd enkät
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PM - Landstingens redovisning av indikatorer 2016
Paragrafen är justerad
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§ 335. Utseende av ombud till ägarsamråd för IT-plattform Småland & Öland
AB 2016-11-16 16RK33

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Robert Olesen (S) till Region Kronobergs företrädare vid ägarsamråd för ITplattform Småland & Öland AB 2016-11-16, med Mikael Johansson (M) som ersättare.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB har kallat till ägarsamråd 2016-11-16, kl. 10.0013.00, i Jönköping.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Robert Olesen (S) till Region Kronobergs företrädare vid ägarsamråd för ITplattform Småland & Öland AB 2016-11-16, med x som ersättare.
Expedieras till
IT-plattform Småland & Öland AB


Beslutsunderlag
Kallelse till ägarsamråd 2016-11-16
Paragrafen är justerad
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§ 336. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ej delta vid seminariet "Hur kan statens styrning av kommuner och landsting
utvecklas?" 2016-11-22.
Sammanfattning
Inför sammanträdet finns följande inbjudning till kurser och konferenser:
1. Seminarium - Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas? 201611-22, Stockholm samt online(Statskontoret/Sveriges Kommuner och Landsting)


Beslutsunderlag
Inbjudan - Hur kan statens styrning av kommuner och landsting utvecklas (Statskontoret)
Paragrafen är justerad

17

Protokoll
Datum: 2016-11-01

§ 337. Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-11-15
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-11-15.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-11-xx.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016
Paragrafen är justerad
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§ 338. Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-11-09.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-11-09.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016
Paragrafen är justerad
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§ 339. 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 november 2016
Paragrafen är justerad
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§ 340. Månadssammandrag september 2016 - Region Kronoberg 16RK1821

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag september 2016 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Resultatet för perioden januari-september uppgår till 124 mnkr vilket är 54 mnkr bättre
än budgeterat för perioden.
På kostnadssidan så ger personalkostnaderna ett överskott jämfört med budgeterad nivå
beroende på vakanser och frånvaro. Detta överskott räcker dock inte till för att täcka de
höga och ökande kostnaderna för inhyrd personal. Resultatet dras också ned av fortsatt
höga kostnader för köpt vård och läkemedel. Vad gäller läkemedel så balanseras dock
underskottet upp av en positiv budgetavvikelse för finansieringen till följd av en ny
överenskommelse för statsbidraget avseende läkemedelsförmånen, som innebär att
bidraget blir 47 mnkr högre än budgeterat.
Det tillfälliga stödet om 39,4 för att hantera den rådande flyktingsituationen bidrar också
till den positiva budgetavvikelsen för finansieringen. I sammanhanget bör beaktas att
inte heller kostnaderna, som det tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför
de kommer att generera motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten.
Helårsprognosen, som är från delårsrapporten i augusti, pekar på ett förväntat resultat
om 20 mnkr vilket är 51 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 71 mnkr.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2016.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C) och tf. ekonomidirektör Jonas
Karlström.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna månadssammandrag september 2016 för Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016


Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut - Månadssammandrag september 2016
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Sammanställt månadssammandrag september 2016
Paragrafen är justerad

22

Protokoll
Datum: 2016-11-01

§ 341. Taxor och avgifter i hälso- och sjukvården inför 2017 16RK705

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att införa en avgift för virtuella besök enligt föreliggande förslag,
att införa möjlighet för avbetalning mot en avgift i enlighet mot vad anlitat inkassobolag
tar,
att avgiften för slutenvård bibehålls på oförändrad nivå under år 2017,
att bidraget för glasögonbidraget revideras enligt föreliggande förslag,
att bidraget för peruker utökas enligt föreliggande förslag,
att inför år 2018 genomföra en helhetsöversyn av regelverket för egenavgifter för
tekniska hjälpmedel inklusive för patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus,
att avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar bibehålls oförändrat inför år 2017,
att fastställa tandvårdstaxor för frisktandvård från 2017-03-01 och övriga
taxeförändringar inom tandvården från 2017-01-15 i enlighet med förslaget,
att inkludera asylsökande i den förlängda avgiftsfriheten för tandvård som inte kan anstå
till 21 år samt
att ytterligare förändringar av Taxor och avgifter hänskjuts för beredning och beslut
juni/november 2017 avseende 2018.
Sammanfattning
Som led i beredningen av Finansplan för 2017 har en översyn genomförts av regionens
taxor och avgifter i hälso- och sjukvården. Taxor och avgifter kommer att fortsatt
utredas för eventuella förändringar inför 2018.
Följande förändringar föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1)
Förslag till förändring från 1 januari 2017:
- Införa avgift för virtuella besök (e-besök). Avgiften ska motsvara den avgift som ett
fysiskt besök hade kostat.
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- För det fall patienten vill ha en avbetalningsplan kan det göras efter överenskommelse,
avgift kan då tillkomma motsvarande den avgift anlitat inkassoföretag tar. Intäkten
tillfaller inkassobolaget.
Avgifter i sluten hälso- och sjukvård (bilaga 2)
- Inga förslag till förändringar
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 3)
- Glasögonbidrag (bilaga 5)
A) Revidera bidraget i enlighet med förordningen SF 2016:36 till högst 800 kronor per
år eller vid ett medicinskt behov
= Ekonomisk effekt: kostnadsminskning ca 2,7 mnkr
- Perukbidrag
A) Utöka bidraget för peruker
a) Tillfälligt håravfall 6000 kronor per år (år 2016 – 3000 kronor per år)
a) Permanent håravfall 12 000 kronor per år (år 2016 – 6000 kronor per år)
B) Inför år 2018 genomföra en helhetsöversyn av regelverket för egenavgifter för
tekniska hjälpmedel
Underlaget kommer att kompletteras med ekonomisk effekt för perukbidrag.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom
(bilaga 4)
- Inga förslag till förändringar
Avgifter för allmäntandvårdstaxa (bilaga 6) och specialisttandvårdstaxa (bilaga 7)
Förslag till förändringar från 15 januari 2017:
- Förslaget innebär en genomsnittlig höjning på 2, 3 %.
- Det innebär en intäktsökning på drygt 2 miljoner kronor.
- N-taxa innebär taxa för nödvändig tandvård och nödvändig tandvård omfattar inte alla
åtgärder i taxan.
Den avgiftsfria tandvården för barn och unga höjs till 21 år 2017. Det finns ett beslut
om att asylsökande upp till 18 årsdagen får fullständig tandvård avgiftsfritt. Efter 18
årsdagen får asylsökande bara tandvård som inte kan anstå men vården är avgiftsfri till
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det kalenderår den asylsökande fyller 19 dvs. samma som för barn och ungdomar
folkbokförda i Region Kronoberg. Om nu den avgiftsfria tandvården förlängs till 21 år
så blir det märkligt med en 19 års gräns för asylsökande.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), Mikael Johansson (M),
Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S), Eva Johnsson (KD),
regiondirektören Martin Myrskog och tf. ekonomidirektören Jonas Karlström.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att införa en avgift för virtuella besök enligt föreliggande förslag,
att införa möjlighet för avbetalning mot en avgift i enlighet mot vad anlitat inkassobolag
tar,
att avgiften för slutenvård bibehålls på oförändrad nivå under år 2017,
att bidraget för glasögonbidraget revideras enligt föreliggande förslag,
att bidraget för peruker utökas enligt föreliggande förslag,
att inför år 2018 genomföra en helhetsöversyn av regelverket för egenavgifter för
tekniska hjälpmedel inklusive för patienter med diagnoserna Afaki och Keratoconus,
att avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar bibehålls oförändrat inför år 2017,
att fastställa tandvårdstaxor för frisktandvård från 2017-03-01 och övriga
taxeförändringar inom tandvården från 2017-01-15 i enlighet med förslaget,
att inkludera asylsökande i den förlängda avgiftsfriheten för tandvård som inte kan anstå
till 21 år samt
att ytterligare förändringar av Taxor och avgifter hänskjuts för beredning och beslut
juni/november 2017 avseende 2018.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016






Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut - Taxor och avgifter inför år 2017
Bilaga 1 - Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter slutenvård
Bilaga 3 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 4 - Avgifter för intyg och åtgärder
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Bilaga 5 - Taxor och avgifter inför 2017 Glasögonbidrag
Bilaga 6 - Allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa
Bilaga 7 - Specialisttandvårdstaxa inkl. N-taxa
Paragrafen är justerad
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§ 342. Förlängd tandvård för barn och unga till 21 år 2017, 22 år 2018 och 23
år 2019 16RK1915

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att följa den föreslagna ersättningsnivån för tandvårdspengen, områdesansvaret och
specialisttandvården för 20 och 21-åringar 2017, enligt gällande lagstiftning och
upprättat förslag.
Sammanfattning
I budgetpropositionen 2016 aviserades en höjning av åldersgränsen för avgiftsfri
tandvård för barn och unga till 23 år. Reformen föreslås genomföras i tre steg fr.o.m.
2017 till 2019. Under 2017 höjs åldersgränsen till 21 år, under 2018 till 22 år och under
2019 till 23 år. Ersättningen från staten till Region Kronoberg är beräknad till 5 376
tusen kronor för 20 och 21 åringar under 2017, 8 064 tusen kronor 2018 när 22-åringar
tillkommer och 11 328 tusen kronor 2019 när 23-åringar tillkommer. Vid samma
ersättningsnivå för tandvårdspengen som för barn och unga 3-19 år beräknas den
sammantagna kostnaden för 2017 bli 6 144 tusen kronor.
Övrigt tillkommande kostnader för unga 20-21 år är 774 tusen kronor för
områdesansvaret 2017. Till detta kommer det utökade ansvaret för specialisttandvård
där framförallt kostnaden för tandreglering på sikt kommer att påverkas. Då
tandregleringsbehandlingar tar lång tid förväntas dock inte effekten bil så stor 2017.
Underfinansiering för specialisttandvård 2017 beräknas till 850 tusen kronor
För områdesansvaret och specialisttandvård saknas kostnadstäckning från staten. Den
totala underfinansieringen för 2017 beräknas till 2,4 miljoner kronor. År 2018 och 2019
måste underskottet beaktas i budgetarbetet för 2018 och 2019.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C) och ekonomidirektören Jonas
Karlström.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att följa den föreslagna ersättningsnivån för tandvårdspengen, områdesansvaret och
specialisttandvården för 20 och 21-åringar 2017, enligt gällande lagstiftning och
upprättat förslag.
Expedieras till
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Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut - Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 21 år 2017
Förlängd avgiftsfri tandvård för barn och unga till 21 år införs 2017, 22 år 2018 och 23 år 2019,
tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 343. Samordningsförbundet Värend – äskande av budgetmedel 2017
16RK1774

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att tilldela Samordningsförbundet Värend 1 210 057 kronor i budgetmedel för år 2017.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend har till Region Kronoberg inkommit med äskande av
budgetmedel för år 2017. Förbundet äskar 1 210 057 kronor från Region Kronoberg för
verksamhetsåret 2017, samma belopp som för 2016.
Region Kronoberg är tillsammans med Alvesta kommun, Växjö kommun, Tingsryds
kommun (fr o m 1 juli 2016), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av fem
huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Enligt lag om finansiell samordning § 5 ska
Försäkringskassan stå för 50% av kostnaderna för den finansiella samordningen,
region/landsting bidra med 25 % och ingående kommuner med 25 %.
Föreslås att Region Kronoberg beslutar att tilldela Samordningsförbundet Värend 1210
057 kronor, inom den av fullmäktige fastställda ramen, i budgetmedel för 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att tilldela Samordningsförbundet Värend 1 210 057 kronor i budgetmedel för år 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut: Samordningsförbundet Värend – äskande av budgetmedel 2017
Äskande av budgetmedel för 2017, till Samordningsförbundet Värend
Paragrafen är justerad
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§ 344. Markaryds samordningsförbund - äskande av budgetmedel 2017
16RK2083

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att tilldela Markaryds Samordningsförbund 417 000 kronor i budgetmedel för år 2017.
Sammanfattning
Markaryds samordningsförbund har till Region Kronoberg inkommit med äskande av
budgetmedel för år 2017. Förbundet äskar 700 668 kronor från Region Kronoberg för
verksamhetsåret 2017, vilket är ett utökat belopp från 2016 (410 000 kr).
Budgetäskandet inkom den 12 oktober 2016 till Region Kronoberg.
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Ljungby kommun och
Älmhults kommun (fr o m 1 juli 2016), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en
av fem huvudmän i Markaryds samordningsförbund. Enligt lag om finansiell
samordning § 5 ska Försäkringskassan stå för 50 % av kostnaderna för den finansiella
samordningen, region/landsting bidra med 25% och ingående kommuner med 25%.
Regionfullmäktige beslöt § 180/16 därför att utöka budgetramen för Markaryds
samordningsförbund med 35 000 kr till totalt 410 000 kr för 2016.
Därefter har Försäkringskassan meddelat i skrivelse till samordningsförbundet den 6
oktober 2016 meddelat att statens medfinansiering uppgår till 1 401 336 kr 2017, varför
Region Kronoberg förväntas medfinansiera med 700 665 kr 2017, vilket är en utökning
med knappt 300 000 kr jämfört med föregående år.
Region Kronoberg har inte budgeterat för det utökade anslaget till Markaryds
samordningsförbund 2017, eftersom en så pass markant budgetökning inte tidigare
aviserats från samordningsförbundet, varför regionstyrelsen föreslås tilldela Markaryds
samordningsförbund 417 000 kr för 2017, inom den av fullmäktige fastställda ramen
(2016 års anslag uppräknat med 1,6 %) . I samband med beredning av Region
Kronobergs budget 2018 föreslås att parterna i samordningsförbundet för en dialog
avseende budget för samordningsförbundet 2018.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C), Mikael Johansson (M), Michael
Öberg (MP), tf. kanslidirektören Ulrika J. Gustafsson och regiondirektören Martin
Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
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att tilldela Markaryds Samordningsförbund 417 000 kronor i budgetmedel för år 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Ordförandes förslag till beslut - Äskande av medel 2017 till Markaryds samordningsförbund
Statens förslag till medelstilldelning för 2017
Paragrafen är justerad
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§ 345. Refinansiering av reservfordon 16RK47

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att gå i borgen för motsvarande 6 700 000 kronor avseende Region Kronobergs relativa
andel av finansieringen av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av
AB Transitio.
Sammanfattning
Tidigare upphandlade facilitetsavtal med Svenska Export kredit om totalt 485 000 000
kronor har nu avslutats men den del som avsåg reservfordon och
högkostnadskomponenter motsvarande 185 000 000 kronor behöver refinansieras
långfristigt. Avbetalning har skett i takt med avskrivningsbehovet. Återstående belopp är
114 400 000 kronor. Region Kronobergs relativa andel av återstående belopp är 6 700
000 kronor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att gå i borgen för motsvarande 6 700 000 kronor avseende Region Kronobergs relativa
andel av finansieringen av reservtåg och högkostnadskomponenter, vilka förvaltas av
AB Transitio.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Refinansiering av reservfordon, Ordförandes förslag till beslut
Refinansiering av reservfordon Itino 1422 och högkostnadskomponenter för fordonstyperna Regina, Itino,
Contessa och X11-X14; förslag till tjänsteutlåtande
Paragrafen är justerad
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§ 346. Partistöd Region Kronoberg 2017 16RK1565

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2017 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Kommuner och landsting får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige ska enligt
2 kap.12§ KL årligen besluta om utbetalning av partistödet.
Arvodesreglementet som fastställdes av fullmäktige 2014-11-25 reglerar det lokala
partistödet i Region Kronoberg. Det lokala partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra
stycket KL.
Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och
år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2016 är fastställt av regeringen till 44 300 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år. Redovisning av partistöd 2017 ska senast 2018-0630 lämnas till regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2017 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Partistöd Region Kronoberg 2017, Ordförandes förslag till beslut
Partistöd Region Kronoberg 2017, förslag
Paragrafen är justerad
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§ 347. Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB 16RK67

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att till SKL Företag AB överlåta145 av Region Kronobergs 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat
överlåtelseavtal,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal,
att ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordningen för Inera
AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma,
att ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB,
avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma samt
att till Region Kronbergs ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse Anna Fransson
(ersättare Suzanne Frank) och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma
rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.
Sammanfattning
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat
sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna.
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess har styrelsen för SKL den 7
oktober beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i
Inera AB. En förutsättning för detta förvärv är att samtliga landsting och regioner säljer
merparten av sina aktier i Inera AB till SKL Företag AB. Den ändrade inriktningen för
bolaget kommer till uttryck i de förslag till ändrat aktieägaravtal samt ändrad
bolagsordning och ändrat ägardirektiv som utarbetats och som redovisas i ärendet. Det
förutsätts att landsting och regioner ställer sig positiva till ändringarna, som senare ska
beslutas av ägarråd och bolagsstämma.
Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en styrelse
med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn ingår.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom
affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden. Genom att
samtliga kommuner, landsting och regioner är delägare i företaget, kan medlemmarna
kan köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Detta ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja
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och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala
lösningar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att till SKL Företag AB överlåta145 av Region Kronobergs 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed godkänna i ärendet redovisat
överlåtelseavtal,
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal,
att ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrad bolagsordningen för Inera
AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma,
att ställa sig positivt till i ärendet redovisat förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB,
avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma samt
att till Region Kronbergs ombud vid ägarråd och bolagsstämma utse Anna Fransson
(ersättare Suzanne Frank) och att uppdra åt ombudet att på ägarråd och bolagsstämma
rösta för beslut om ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Inera AB.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016










Beslutsunderlag
Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB, Ordförandes förslag till beslut
Bilaga 1 - Överlåtelseavtal, förslag
Bilaga 1.1 till Överlåtelseavtal, Förteckning över säljarena/nuvarande ägare
Bilaga 1.2 till Överlåtelseavtal, Årsredovisning för Inera AB 2015
Bilaga 1.3 till Överlåtelseavtal, Garanterat tjänsteköp per landsting/region
Bilaga 2 - Aktieägaravtal, förslag
Bilaga 3 - Bolagsordning
Bilaga 4 - Ägardirektiv
Bilaga 5 - Bakgrund till överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
Paragrafen är justerad
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§ 348. Företagsfabriken i Kronoberg AB – ägardirektiv fr.o.m. 2017 16RK31

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Videum AB och Linnaeus
University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv styr verksamheten
och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare
finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett möte
den 21 oktober med syfte att diskutera bolagets verksamhet och dess framtida
inriktning. Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med representation
från de tre ägarna, med uppdrag att utarbeta strategier och prioriteringar för bolagets
framtida verksamhet, bl.a. som grund för ett reviderat ägardirektiv för kommande år,
fr.o.m. 2018 och framåt. Som en följd av detta enades ägarna också om att låta 2016 års
ägardirektiv gälla oförändrat fr.o.m. 2017 till dess att ägarna utarbetar ett nytt direktiv.
Bilagt förslag till ägardirektiv är därför oförändrat i förhållande till 2016 års direktiv,
förutom den gulmarkerade skrivning som anger giltighetstiden.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB fr.o.m. 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägardirektiv fr.o.m. 2017, Ordförandes förslag till beslut
Företagsfabriken i Kronoberg - Ägardirektiv 2017, förslag
Paragrafen är justerad
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§ 349. Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för Regionteatern Blekinge Kronoberg 16RK1058

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv
för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Sammanfattning
Regionteatern Blekinge Kronoberg inkom i april 2015 med en hemställan om ett
förändrat grunduppdrag med anledning av det utvecklingsarbete kring professionell dans
som bolaget drivit sedan 2012 på gemensamt uppdrag av de tre ägarna. Vid gemensamt
ägarsamråd mellan ägarna beslutades i oktober 2015 att uppdra åt förvaltningen att
utarbeta förslag till ett förändrat grunduppdrag till Regionteatern Blekinge Kronoberg
och i samband med det se över bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslaget till nya styrdokument för bolaget har arbetats fram gemensamt av
kulturförvaltningen hos respektive ägare. Förslaget utgår från Riktlinje för
bolagsstyrning i Region Kronoberg. Förtroendevalda med kulturansvar har stämt av
underlaget vid särskilda ägaröverläggningar i april och maj 2016. Förslaget har även
diskuterats vid formellt ägarsamråd mellan ägarna i september 2016. Ägarsamrådet
beslutade att rekommendera respektive fullmäktige att godkänna de nya styrdokumenten
för bolaget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärda ägardirektiv
för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016






Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av ägardirektiv för
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Hemställan till ägarna av Regionteatern Blekinge Kronoberg om förändrat uppdrag
Förslag på reviderad bolagsordning Regionteatern Blekinge Kronoberg
Förslag på reviderat aktieägaravtal Regionteatern Blekinge Kronoberg
Förslag på nya ägardirektiv Regionteatern Blekinge Kronoberg
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Paragrafen är justerad
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§ 350. Förbättrade parkeringsmöjligheter på CLV 16RK1936

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att genomföra byggnadsinvestering på 20 miljoner kronor i nytt parkeringsdäck väster
om hus I under 2017.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att höja avgiften för besöksparkeringar till 15 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar
kl 09-12 från och med 2017-01-01.
Sammanfattning
På Centrallasarettet Växjö (CLV) finns det idag cykel- och bilparkeringar för besökare
och personal. Behovet av förbättringar är känt sedan tidigare och nedan beskrivs de
förbättringar som planeras för genomförande och det kommer även att beröra
nuvarande parkeringsavgift. Taxan för personal styrs av skatteverkets regler för
förmånsbeskattning och berörs ej av detta ärende.
Cykelparkeringar finns på flera ställen inom sjukhusområdet i anslutning till olika
entréer. I slutet av året genomförs ett antal förbättringar för att underlätta för våra
cyklister.
Nuvarande sjukhusområde tillåter en utökning av parkeringar på den yta som finns
väster om hus I. Ett förslag är framtaget med ett nytt parkeringsdäck på ytan vilket ger
ett tillskott på 50 platser. Parkeringsdäcket kan utföras träbaserat och ryms inom
nuvarande höjdbegränsningar som finns i detaljplanen.
Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns idag inom parkeringshuset samt vid
vårdcentralen Strandbjörket. I anslutning till barnakuten, vuxenakuten och vid
huvudentrén finns det korttidsparkeringar för besökare. Handikapparkeringar finns vid
de olika entréerna samt utanför apoteket och i parkeringshuset. En omdisponering av
fördelningen mellan besöksparkeringar och personalparkeringar kommer att genomföras
i p-huset för att kunna erbjuda besökare flera platser. Återkommande patienter får idag
parkeringstillstånd av behandlande enhet vilket avser blodgivare, dialyspatienter mm.
Parkeringar för besökare har idag en avgift av 7 kr/h under vardagar kl 09-18 och
lördagar kl 09-12. Kommunens parkeringar på gator i anslutning till området är zon 2
med taxa 5 kr/h och tidsbegränsad till 3 h. Den nyöppnade kommunala parkeringen i
World Trade Center tillhör zon 1 med taxa 18 kr/h. Med hänsyn till det centrala läget i
staden är det problem om taxan är för låg inom CLV-området, vilket kan innebära att
flera som har ärenden inom stadskärnan väljer CLV-området som parkeringsplats och
därmed hindrar besökare och patienter till sjukhuset. Förslag att höja avgiften för
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besöksparkeringar till 15 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar kl 09-12 från och
med 2017-01-01.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att genomföra byggnadsinvestering på 20 miljoner kronor i nytt parkeringsdäck väster
om hus I under 2017.
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att höja avgiften för besöksparkeringar till 15 kr/h under vardagar kl 09-18 och lördagar
kl 09-12 från och med 2017-01-01.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Förbättrade parkeringsmöjligheter på CLV
Förbättrade parkeringsmöjligheter på Centrallasarettet Växjö, tjänsteskrivelse
CLV Parkering Hus I Förslag, bilaga
Paragrafen är justerad
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§ 351. Svar på medborgarförslag – Ersättning för högre elkostnader i
hemmet vid innehav av syrgaskoncentrator 15RK2144

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat med hänvisning till Region Kronobergs
framtida översyn av hjälpmedelstaxor.
Sammanfattning
Staffan Johansson har lämnat ett medborgarförslag att Region Kronoberg ska ersätta
patienter som har syrgaskoncentrator i hemmet med 400 kronor i månaden eller att
egenavgiften för medicin och läkarvård tas bort för dessa patienter. Förslagsställaren
menar att innehav av syrgaskoncentrator i hemmet ökar elkostnader och därför vill ha
ersättning för dessa kostnader.
Region Kronoberg har flertal hjälpmedel som kräver olika former av resurser i
hemmiljö. Förbrukningskostnader för hjälpmedel bekostar normalt patienten själv.
Genom att ge ersättning för vissa privata kostnader för specifika hjälpmedel skapas en
ojämlik hantering av hjälpmedel. Det kan istället bli aktuellt att Region Kronoberg gör
en översyn över hjälpmedelstaxor med utgångspunkt att skapa en mer jämlik hantering
istället för att skapa en differentierad.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat med hänvisning till Region Kronobergs
framtida översyn av hjälpmedelstaxor.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016




Beslutsunderlag
§109 HSN Svar på medborgarförslag – Ersättning för högre elkostnader i hemmet vid innehav av
syrgaskoncentrator
Förslag på Svar på medborgarförslag - Ersättning för syrgaskoncentrator
Medborgarförslag - Ersättning för högre elkostnader i hemmet vid innehav av syrgaskoncentrator.
Paragrafen är justerad
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§ 352. Svar på medborgarförslag – Personalbostäder för att underlätta
rekrytering 16RK904

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Karin Petersson har lämnat ett medborgarförslag angående problem med att rekrytera
nya medarbetare på grund av brist på bostäder. Hon påtalar att det finns ett stort behov
av nya kollegor bland annat på hennes arbetsplats, röntgenavdelningen, och att det i
många fall finns utbildad personal att tillgå men att de inte kan börja jobba eftersom de
inte kan hitta boende. Region Kronoberg har idag ca 30 lägenheter, huvudsakligen
enrummare och tvårummare, som används vid rekrytering för att lösa
bostadssituationen för nya medarbetare. Syftet med dessa lägenheter är att lösa
boendesituationen under en första tid om sex månader och att brist på boende inte ska
vara ett hinder för rekrytering. Under denna tid är det meningen att medarbetaren
hinner finna ett mer varaktigt eget boende.
I början av 2016 inrättades en ny tjänst på HR-avdelningen för att särskilt arbeta med
marknadsföring och rekryteringsfrågor. I denna befattning ingår att vara en väg in i alla
boendefrågor som uppstår i rekryteringssituationer. Detta för att ge bättre service och
bemötande till de som behöver hjälp med boende. Det sker också en samordning med
fastighetsavdelningen för att få ett ändamålsenligt nyttjande av lägenheterna. Rutinerna
kring användandet av lägenheterna har under våren setts över i syfte att få ett bättre inoch utflöde i lägenheterna så att lägenheterna inte blir ett varaktigt boende utan
tillgängligt för fler och under en begränsad period om sex månader. Det pågår också ett
arbete kring att undersöka om Region Kronoberg bör hyra ytterligare två lägenheter av
större storlek (tre- eller fyrarummare) för att i högre grad kunna tillgodose större
familjers behov.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
§34 RSPU Svar på medborgarförslag – Personalbostäder för att underlätta rekrytering
Förslag till beslut - Svar på medborgarförslag - Personalbostäder
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§98 RF Fördelning av medborgarförslag - Personalbostäder
Medborgarförslag personalbostäder
Paragrafen är justerad
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§ 353. Svar på motion – Involvera frivilligorganisationerna i
integrationsarbetet med nyanlända 16RK1183

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige:
att bifalla motionens andra beslutsats samt
att i övrigt anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat överlämna till kulturnämnden att bereda
motionen för att behandlas av regionstyrelsen, därefter regionfullmäktige i november
2016.
Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en motion
föreslagit regionfullmäktige att inrätta kulturstipendium för att uppmuntra kultur- och
idrottsföreningar att bidra till integrationsprocessen av nyanlända. I motionen föreslås
att stipendiet kan finansieras genom det statsbidrag som Region Kronoberg tilldelats
2016 för ökade kostnader för flyktingmottagandet.
Motionen har följande yrkanden:
- att Region Kronoberg avsätter 1 miljon kronor till kulturstipendium.
- att kulturnämnden får i uppdrag att utforma ett regelverk som innebär att kultur- och
idrottsföreningar kan ansöka om bidrag till integrationsprojekt där svenskar och nya
medborgare ges möjlighet att träffas och umgås genom gemensamma aktiviteter.
I svar på motionen föreslås att besvara densamma med hänvisning till att
kulturstipendium finns att söka inom ordinarie struktur. Det konstateras även att
föreslagna insatser överensstämmer väl med pågående utvecklingsarbete.
Ärendet har beretts av kulturnämnden 2016-10-12. Underlaget kommer att kompletteras med
protokollsutdrag från kulturnämnden.
Yrkanden
- Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till motionen.
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till beslutsats 2 i motionen och att motionen i övrigt ska
anses besvarad.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till Sven Sunessons (C) yrkande.
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Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Lennart Värmby (V), Robert Olesen (S),
Michael Öberg (MP), tf. ekonomidirektören Jonas Karlström och regiondirektören
Martin Myrskog.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande till motionen.
- Sven Sunessons (C) yrkande.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller besvarar motionens första
beslutsats och finner att arbetsutskottet beslutar att det besvaras.
2. Hon frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller besvarar motionens andra
beslutsats och finner att arbetsutskottet beslutar att det bifalls.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige:
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på motion - Involvera frivilligorganisationerna i integrationsarbetet för nyanlända
Motion gällande Involvera frivilligorganisationer i integrationsarbetet med nyanlända
Paragrafen är justerad
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§ 354. Svar på motion – Kampanj om anmälan till donationsregistret.
16RK1495

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i motion föreslagit att med bakgrund i att allt för få
organdonationer sker i Sverige och inte minst i Kronoberg att Region Kronoberg
genomför en kampanj på lämpligt sätt – gärna via sociala medier – för att öka antalet
människor som är villiga att donera sina organ och anmäla sig till donationsregistret.
De senaste tre åren har Region Kronoberg via reklamfilm på biograferna försökt att få
fler att ta ställning i donationsfrågan och anmäla sig till donationsregistret, detta kommer
även att ske under hösten 2016. En kampanj utöver detta bör vara nationell och drivas
via 1177. Kampanjer måste dock bedrivas med stor etisk känsla för att det inte ska bli fel
och motverka sitt syfte.
Yrkande
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Mikael Johanssons (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016
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Beslutsunderlag
§110 HSN Svar på motion – Motion angående kampanj om anmälan till donationsregistret.
Förslag till Motionssvar - Kampanj om anmälan till donationsregistret
Motion angående kampanj om anmälan till donationsregistret
Paragrafen är justerad
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§ 355. Svar på motion – Ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i
vården 16RK1589

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska
införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast hittar
former för och inför en prestationsbaserad ersättning så att väntetiderna för behandling
och operation kan kortas.
Ett arbete har initierats inom KBC (Kirurgi- kvinno- och barncentrum) för att ta fram
en gemensam lägesbild av operationsverksamheten kopplat till behov och tillgängliga
resurser i form av personal, operationssalar, utrustning och vårdplatser. Man arbetar
också med olika satsningar för att skapa en bra arbetsmiljö. När man har en gemensam
lägesanalys klar skulle man kunna undersöka möjligheterna med en prestationsbaserad
ersättningsmodell som ett komplement till andra insatser för att korta väntetider för
behandling och operation.
Inom MAC (Medicin- och akutcentrum) ser man att prestationsbaserad
ersättningsmodell kunna vara en möjlighet när det finns behov av särskilda insatser för
att minska väntetiderna.
Yrkande
Sven Sunesson (C) lämnar följande yrkande:
"att i arbetet med framtagande av ekonomistyrningsmodell enligt budget 2017 ska
införande av prestationsbaserad ersättning enligt motionen prövas samt
att därmed anse motionen besvarad."
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) yrkande.
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Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med Sven Sunessons (C) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016




Beslutsunderlag
§111 HSN Svar på motion – Motion angående ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i
vården
Förslag till Motionssvar - Ekonomiska morötter för att förbättra väntetider i vården
Motion angående ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i vården
Paragrafen är justerad
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§ 356. Remissyttrande – Förslag till samverkansavtal för
Öresundstågtrafiken 16RK1999

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Samverkansorganet för Öresundstågtrafiken.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Samverkansorganet för Öresundstågtrafiken beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss. Ärendet har beretts av Region Kronobergs
Trafiknämnd eftersom dess presidium företräder Region Kronoberg i
Samverkansorganet för Öresundstågtrafiken. Trafiknämnden har § 94/16 uppdragit år
trafiknämndens presidium att bereda föreslag till yttrande över remissen inför vidare
beslut i regionstyrelsen.
Samverkansorganet för Öresundstågtrafiken har uppdragit åt en arbetsgrupp med
representanter från samtliga berörda parter att bereda förslag till nytt samverkansavtal
för Öresundstågtrafiken. Ändringen har föranletts av att Region Skåne har för avsikt att
ta ansvar för den skånska delen av Öresundstågsystemet. Nuvarande samverkansavtal
bygger på att parterna uppdrar åt det gemensamma bolaget Öresundståg AB att hantera
driften. I det nya samverkansavtalet kommer parterna att ge olika uppdrag till bolaget
och i vissa fall även ge uppdrag åt varandra. Den nya ordningen är tänkt att börja gälla
kvartal 1 2017.
Vid det senaste mötet i Samverkansorganet beslöts:
- att det föreliggande förslaget från arbetsgruppen avseende Samverkansavtal och
Ägardirektiv ska skickas ut på remiss till ägarna.
- att uppdra åt arbetsgruppen kring nytt Samverkansavtal att administrera
remissförfarandet och utifrån inkomna remissvar jämka samman till färdiga
beslutshandlingar.
- att uppmana ägarna att hantera remissen skyndsamt så att extra bolagsstämma kan
hållas i anslutning till Samverkansorganets möte den 18 november.
Den formella remissen går till respektive region som skall avge ett yttrande senast den
16 november. Remissvaren skall sedan sammanställas innan de hanteras i
Samverkansorganet. Om det då finns en enighet i förslaget vidtar en lokal
beslutsprocess. Respektive fullmäktige skall sedan fatta beslut om ett nytt avtal.
Hösten 2015 påbörjades diskussioner mellan Skånetrafiken samt övriga ägare om att
avveckla bolaget och att Region Skåne skulle erbjuda övriga att ta över driften för hela

51

Protokoll
Datum: 2016-11-01

systemet enligt samma modell som används för Pågatågstrafiken, Krösatågstrafiken och
Västtågstrafiken. De andra ägarna motsatte sig en avveckling då de såg uppenbara
fördelar med ett gemensamt bolag som hanterade kontakterna med tågoperatören,
underhållaren, Trafikverket etc. och som dessutom håller samman systemet på ägarnas
uppdrag.
Våren 2016 stod det klart att det inte fanns förutsättningar att driva igenom föreslagna
förändringar. Istället avser Skåne att ta över driften av den skånska delen av trafiken och
att Öresundståg AB har en annan och mindre roll gentemot Skånetrafiken.
Förslaget kräver vissa förändringar i samverkansavtalet där den viktigaste förändringen
är att i det nya avtalet har Öresundståg AB en annan roll gentemot Skånetrafiken
jämfört med rollen för övriga län. Övriga län väljer att hantera mycket av sina
ansvarsområden inom Öresundståg AB. I stället är utgångspunkten att respektive län
ansvarar för sin del och att de gemensamma delarna hanteras genom Regionsamverkan
Sydsverige (som då kommer ersätta samverkansorganet).
Den nu föreslagna ansvarsfördelningen innebär ytterligare ett samordningsmoment som
totalt sett blir kostnadsdrivande. Samverkan kommer även fortsättningsvis bygga på tre
nivåer där nivå 1 är de delar som respektive län ansvarar för, nivå 2 är den gemensamma
politiska styrningen och affärsledningen och nivå 3 handlar om den dagliga driften. Nivå
1 och 2 är således i princip oförändrade med den skillnaden att nuvarande
samverkansorgan ersätts med utskottet för kollektivtrafik inom Regionsamverkan
Sydsverige. På nivå 3 ligger de uppgifter som, på uppdrag av ägarna, hanteras av bolaget
och det är på denna Skåne tar ett större ansvar för den skånska delen av trafiken i syfte
att öka kvaliteten.
Ekonomiska konsekvenser
Öresundståg AB har små egna intäkter och kostnaderna består i huvudsak av lokaler,
personal, administration, externa konsulter och marknadsföring. Bolaget finansieras
genom att ägarna skjuter till medel motsvarande bolagets kostnader. Skåne har hittills
stått för 40 % och övriga ägare för 12 % vardera för bolagets finansiering. Det samlade
aktieägartillskottet uppgår till 21 360 tkr per år.
Föreslagen förändring innebär att Region Skåne avser att inte betala för de uppgifter
som tas tillbaka från bolaget. Initialt kommer de kvarvarande kostnaderna att fördelas
mellan övriga 5 delägare. Hur den ökade samordningskostnaden skall fördelas har inte i
detaljs diskuterats mellan parterna.
Synpunkter
Region Kronoberg har följt och deltagit i diskussionen mellan länen som samverkar om
Öresundståg. Det har varit svårt att finna en samsyn i den arbetsgrupp som tillsattes av
Samverkansorganet.
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Region Kronoberg anser inte att det nu föreslagna upplägget, som beskrivs i de bifogade
dokumenten, är det bästa förslaget för ett bra och smidigt arbetssätt inom ramen för
Öresundstågtrafiken.
Region Kronoberg vill lämna följande synpunkter:
- Region Kronoberg ser tydliga samordningsvinster med ett gemensamt bolag för att
bedriva Öresundstågtrafiken, därför är vi i grunden inte positiv till den föreslagna
lösningen.
- Den nu föreslagna ansvarsfördelningen, innebär ytterligare ett samordningsmoment,
vilket totalt sett blir kostnadsdrivande.
- Fördelningen av den ökade samordningskostnaden mellan de övriga 5 delägarna är
oklar och därav är de ekonomiska konsekvenserna av förslaget inte synliggjorda i
dagsläget.
Region Kronoberg ser fram emot en fortsatt dialog i ärendet vid sammanträde för
Regionsamverkan Syd den 23 november.
Ärendet om att godkänna samarbetsavtal, ägardirektiv och aktieägaravtal återkommer
för vidare beredning inför slutligt beslut i regionfullmäktige första kvartalet 2017.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet klockan 10.30-10.35 för överläggningar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Samverkansorganet för Öresundstågtrafiken.

Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016



Beslutsunderlag
Remissyttrande, Ordförandes förslag till beslut
Remissyttrande över samverkansavtal Öresundstågtrafiken, förslag
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Remiss: Förslag till nytt samverkansavtal för Öresundstågstrafiken
Paragrafen är justerad
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§ 357. Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
16RK1986

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte har behandlats
färdigt.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska på fullmäktiges sista ordinarie sammanträde varje år redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Under 2016 har hittills 17 motioner inkommit till regionfullmäktige. Av dessa har sex
inte slutbehandlats av regionfullmäktige. Sju medborgarförslag har inkommit under
2016, av dessa har fyra inte slutbehandlats. Inkomna motioner som inte slutbehandlats:
– Involvera frivilligorganisationer i integrationsarbetet med nyanlända – Eva Jonsson
(KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) (16RK1183). Motionen är
tidsatt av RSAU § 231/2016 till regionfullmäktige i november 2016.
– Kampanj om anmälan till donationsregistret – Suzanne Frank (M)(16RK1495).
Motionen är tidsatt av RSAU § 232/2016 till regionfullmäktige i november 2016.
– Ekonomiska morötter för att förbättra väntetiderna i vården – Suzanne Frank (M)
(16RK1589). Motionen är tidsatt av RSAU § 273/2016 till regionfullmäktige i november
2016.
– Läkemedelsautomater – Mikael Johansson (M) (16RK1842). Motionen är tidsatt av
RSAU § 304/2016 till regionfullmäktige i februari 2017.
– Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla – Ove Löfqvist (M) (16RK1891).
Motionen tidsätts av RSAU 2016-11-01.
– Ny ersättningsmodell i vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva
Jonsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (16RK1968). Motionen tidsätts av RSAU 201611-01.
Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:
– Personalbostäder – Karin Petersson (16RK904). Behandlas av regionfullmäktige i
november 2016.
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– Arv till Ljungby lasarett – Dagmar Hailer (16RK1810). Behandlas av regionstyrelsen.
Tidsätts av regionstyrelsens arbetsutskott i november 2016.
– Fler bussturer Växjö-Åby – Maria Nilsson (16RK1997). Behandlas av trafiknämnden.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte har behandlats
färdigt.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016


Beslutsunderlag
Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag (2016-10-27)
Paragrafen är justerad
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§ 358. Redovisning av medborgarförslag som har beslutats i styrelse och
nämnder 2016 16RK1987

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats i styrelse och nämnder
2016.
Sammanfattning
Under 2016 har hittills följande sju medborgarförslag beslutats i styrelse och nämnder:
– Förslag till långsiktig lösning på parkeringsproblemen på och omkring lasarettet i
Växjö – Sten Flinkenberg (16RK774). Regionstyrelsen beslutade § 163/2016 att
medborgarförslaget anses besvarat.
– Uppmärksamma världsprematurdagen – Viktoria Ingvarsson (16RK848). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 89/2016 att bifalla medborgarförslaget samt att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att uppmärksamma världsprematurdagen den 17
november 2016 på lämpligt sätt tillsammans med verksamheten.
– Parkeringsproblem vid CLV – nu blir det ”Park-and-Ride” – Philip Groves
(16RK1107). Regionstyrelsen beslutade § 164/2016 att medborgarförslaget anses
besvarat.
– Angående avsaknad av behandlingsalternativ i Region Kronoberg vid diagnosen
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – Irma Moilanen Jannesson
(15RK1753). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 3/2016 att medborgarförslaget
anses besvarat.
– Lägg om busslinje nr 9 – Tora Asplund (15RK1646). Trafiknämnden beslutade §
4/2016 att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
– Bussförbindelse till stadsdelen Söder – Barbro Larsson (15RK980). Trafiknämnden
beslutade § 5/2016 att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
– Införa kranskärlsröntgen med ballongutvidgning vid Växjö lasarett – Maria Takman
(14LTK1275). Regionfullmäktige beslutade § 92/2016 att tillstyrka hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till svar (HSN § 56/2016) på medborgarförslag, som innebär
att Region Kronoberg avser följa utredare Peter Daneryds rekommendation att inte
införa kranskärlsröntgen med ballongutvidgning vid Centrallasarettet för närvarande,
utan istället arbeta med att förbättra vårdprocessen, samt utveckla dagens etablerade
samarbete med Landstinget Blekinge samt att medborgarförslaget därmed anses
besvarat.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats i styrelse och nämnder
2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016


Beslutsunderlag
Redovisning av medborgarförslag som har beslutats i styrelse och nämnder 2016, Ordförandes förslag till
beslut
Paragrafen är justerad
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§ 359. Produktion och sändning av regionfullmäktige 2017 16RK2022

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2017 via webben,
kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning, produktion
och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2017 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2017 för
förtroendemannaorganisationen.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige i dåvarande Landstinget Kronoberg beslutade 2012 att göra
fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga för medborgarna genom sändning via
webben samt via kabel-tv i Växjö. Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om
fortsatt direktsändning via webb-tv och kabel-tv för regionfullmäktige i den nybildade
Region Kronoberg.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens och
tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C) och kommunikationsdirektören
Maria Granath.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2017 via webben,
kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning, produktion
och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2017 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2017 för
förtroendemannaorganisationen.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016
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Beslutsunderlag
Produktion och sändning av regionfullmäktige 2017, Ordförandes förslag till beslut
Paragrafen är justerad
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§ 360. Annonsering av regionfullmäktige 2017 16RK2023

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2017 ska införas i
Smålandsposten och Smålänningen.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen kap 5, 10 § ska uppgift om tid och plats för fullmäktiges
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de
ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Regionfullmäktiges arbetsordning, avsnitt 7 punkt 1 reglerar att fullmäktige för varje år
bestämmer i vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för fullmäktiges
sammanträden ska föras in.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att tillkännagivande av tid och plats för regionfullmäktige under 2017 ska införas i
Smålandsposten och Smålänningen.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016


Beslutsunderlag
Annonsering av regionfullmäktige 2017, Ordförandes förslag till beslut
Paragrafen är justerad
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§ 361. Informationsärende - Delårsrapporter augusti 2016 för Region
Kronobergs nämnder
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Delårsrapporter för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden,
trafiknämnden och kulturnämnden redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen november 2016





Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning hälso- och sjukvårdsnämnden delår augusti 2016 ändrad efter PHSN
Delårsredovisning för Trafiknämndens verksamhet, augusti 2016, förslag
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2016
Paragrafen är justerad
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§ 362. 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 november 2016











Delegeringsbeslut
16RK16-18 Regionjuristens delegationsbeslut nr 18/2016: yttrat sig i målnr 1242-16 gällande
ersättningsetablering(se dnr 15RK1560)
16RK16-19 Regionjuristens delegationsbeslut nr 19/2016: yttrat sig i målnr 2077-16 gällande
upphandling av betalningsterminaler (se dnr 16RK1300)
16RK16-20 Regionjuristens delegationsbeslut nr 20/2016: begärt hos Kronofogdemyndigheten att
ärendet ska lämnas över till domstol för prövning (se dnr 16RK1853)
16RK16-21 Regionjuristens delegationsbeslut nr 21/2016: yttrat sig i målnr 13835-16 gällande
ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1789)
16RK16-22 Regionjuristens delegationsbeslut nr 22/2016: yttrat sig i målnr 14046-16 gällande
ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1717)
16RK16-23 Regionjuristens delegationsbeslut nr 23/2016: yttrat sig i målnr 13116-16 gällande
ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1681)
16RK16-24 Regionjuristens delegationsbeslut nr 24/2016: yttrat sig i målnr 13028-16 gällande
ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1863)
16RK16-25 Regionjuristens delegationsbeslut nr 25/2016: överklagat försäkringskassans beslut
gällande ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1867)
16RK16-26 Regionjuristens delegationsbeslut nr 26/2016: överklagat försäkringskassans beslut
gällande ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1869)
16RK16-27 Regionjuristens delegationsbeslut nr 27/2016: överklagat försäkringskassans beslut
gällande ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1870)
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16RK16-28 Regionjuristens delegationsbeslut nr 28/2016: yttrat sig i målnr 16811-16 gällande
ersättning för vård i Danmark (se dnr 16RK1846)
16RK16-29 Regionjuristens delegationsbeslut nr 29/2016: yttrat sig i målnr FT 3788-16 gällande
indrivning av skuld (se dnr 16RK1853)
16RK5-2 Personaldirektörens delegationsbeslut nr 2/2016. Lokalt kollektivavtal med rotation
dag/natt
16RK16-30 Regionjuristens delegationsbeslut nr 30/2016. Överklagan om försäkringskassans beslut
om vård i Danmark (16RK1904)
16RK16-31 Regionjuristens delegationsbeslut nr 31/2016. Överklagande av försäkringskassans beslut
gällande kostnader för utlandsvård(16RK1921)
16RK8-27 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 27/2016. Mottagning av delgivningskvitto från
Östersund 22-157878-16/1
16RK944-6 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 6/2016. Beslut om anställning och lönesättning enligt
region Kronobergs riktlinjer. tillsvidareanställningar under 2016-09-01-2016-09-30
16RK16-32 Regionjuristens delegationsbeslut nr 32/2016. Yttrande tillförvaltningsrätten gällande
kostnader för vår i annat EU-land (16RK1923). Mål nr 10842-16
16RK12-11 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 11/2016.Investeringsbeslut inom fastighetsanslaget
16RK12-12 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 12/2016. Överlåtelse av hyresavtal Bistro Amica till
Fazer Food Service (16RK2039)
Paragrafen är justerad
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§ 363. 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 november 2016
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