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§ 71.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Roland Gustbée att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2017-03-15.
Paragrafen är justerad
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§ 72.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-03-09 med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Följande extra ärende föreslås läggas till regionstyrelsens föredragningslista för den 21
mars 2017:
- Förstudie avseende företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom
sjukvården
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-03-09.
Paragrafen är justerad
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§ 73.

Tidssättning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av
hyrpersonal 17RK371

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsens personalutskott för yttrande samt
att det behandlas av regionfullmäktige i juni 2017.
Sammanfattning
Stig Hagehed, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige med förslag
till åtgärder för oberoende av hyrpersonal i sjukvården.
Förslag till beslut
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att medborgarförslaget ska beslutas av
regionfullmäktige, eftersom det innehåller förslag om ändrad skattesats. Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt ordförandes förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsens personalutskott för yttrande samt
att det behandlas av regionstyrelsen i juni 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsens personalutskott
Regionfullmäktige juni 2017


Beslutsunderlag
Medborgarförslag om åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Paragrafen är justerad
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§ 74.

Tidssättning av motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
17RK467

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2017.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
att Region Kronoberg successivt bygger upp ett Prostatacancercentrum i syfte att
förbättra omhändertagandet av prostatacancerpatienter.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige juni 2017


Beslutsunderlag
Motion - Prostatacancercentrum i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 75.

Tidssättning av motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
17RK468

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till trafiknämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2017.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
att uppdra till regionstyrelsen att uppta förhandlingar med angränsande län för att
snarast likställa resa över länsgräns med resa inom länet och därmed avskaffa
”gränstillägget”.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till trafiknämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2017.
Expedieras till
Trafiknämnden
Regionfullmäktige september 2017


Beslutsunderlag
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!
Paragrafen är justerad
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§ 76.

Tidssättning av motion - Träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
17RK554

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till regionala utvecklingsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2017.
Sammanfattning
Bo Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
att Region Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjös med målet att 50
procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga för träkonstruktioner.
Förslag till beslut
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att motionen ska överlämnas till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
ordförandes förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M), Michael Öberg (MP) och ersättaren
Olof Björkmarker (S).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2017.
Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Regionfullmäktige september 2017


Beslutsunderlag
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 77.

Utseende av ombud till föreningsstämma för Reaktor Sydost 2017
17RK127

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Ragnar Lindberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Reaktor Sydost den 24 mars 201, med Pernilla Sjöberg som ersättare.
Sammanfattning
Reaktor Sydost har kallat till föreningsstämma den 24 mars 2017, klockan 15.00-16.30, i
Regionhuset i Växjö.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Olof Björkmarker (S).
Expedieras till
Reaktor Sydost
Ragnar Lindberg
Pernilla Sjöberg


Beslutsunderlag
Kallelse föreningsstämma Reaktor Sydost 2017-03-24
Paragrafen är justerad

11

Protokoll
Datum: 2017-03-14

§ 78.

Utseende av ombud till bolagsstämma för Regionteatern BlekingeKronoberg 17RK125

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Michael Öberg till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för AB
Regionteatern Blekinge-Kronoberg den 5 april 2017, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har kallat till bolagsstämma den 5 april 2017,
klockan 11.00, på Regionteatern i Växjö.
Expedieras till
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Michael Öberg
Sven Sunesson


Beslutsunderlag
Kallelse till ordinarie bolagsstämma för AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg 2017-04-05
Paragrafen är justerad
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§ 79.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Sven Sunesson deltar vid regiondialog om Höghastighetsjärnvägens regionala
betydelse 8 maj 2017 i Jönköping,
att inbjudan till Budgetdagen 2017 lämnas utan åtgärd samt
att Lennart Värmby deltar vid Digitala veckan 27 mars-4 april 2017.
Sammanfattning
Följande inbjudningar till kurser och konferenser behandlas:
- Regiondialog - Höghastighetsjärnvägens regionala betydelse, 8 maj 2017, Jönköping
(Sverigeförhandlingen-Regeringskansliet).
- Budgetdagen 2017, flera tillfällen under maj 2017 (Sveriges Kommuner och Landsting).
- Digitala veckan, 27 mars-4 april 2017, flera orter (IEC).



Beslutsunderlag
Inbjudan till regiondialog 2017-05-08 om Höghastighetsjärnvägens regionala betydelse
Budgetdagen 2017, Sveriges kommuner och landsting
Paragrafen är justerad
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§ 80.

Justering av protokoll från regionstyrelsen den 21 mars 2017
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den x mars 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den x mars 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017
Paragrafen är justerad
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§ 81.

Godkännande av föredragninglista till regionstyrelsen den 21 mars
2017
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslaget ärende läggs till till regionstyrelsens föredragningslista den 21 mars 2017.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16 mars 2017.
Sammanfattning
Följande ärende föreslås läggas till regionstyrelsens föredragningslista den 21 mars 2017:
- Förstudie avseende företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom
sjukvården
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16 mars 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017
Paragrafen är justerad
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§ 82.

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.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017
Paragrafen är justerad

16

Protokoll
Datum: 2017-03-14

§ 83.

Årsredovisning för Region Kronoberg 2016 17RK174

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2016 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning
Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2016. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 26 april.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 90 mnkr för 2016, vilket är en positiv
avvikelse med 19 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2016 på 71 mnkr. Samtliga
finansiella målsättningar för 2016 är uppfyllda.
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i
huvudsak verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för
vår verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och
samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på våra samhällstjänster är god. Region
Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att
förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Måluppfyllelsen inom invånarperspektivet är genomgående mycket god och de flesta
mål för 2016 är uppnådda. Särskilt glädjande är det att när det gäller förtroende för
hälso- och sjukvården bland invånarna placerar sig Region Kronoberg som nummer ett i
jämförelse med samtliga regioner och landsting.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att
rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar
övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera åtgärder är insatta för att på
sikt ge en positiv effekt. Inom Region Kronoberg är pågår nu en satsning tillsammans
med övriga regioner/landsting för att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom flera
olika områden för att minska beroendet av inhyrd personal.
Resandeutvecklingen inom kollektivtrafiken har varit god i alla trafikslag och resulterade
i en snittökning på 6,1 % för Länstrafiken Kronoberg.
Gröna Kronoberg har varit styrande för arbetet under året, och olika insatser har
genomförts för att öka kännedomen om strategins innehåll och Region Kronobergs
insatser för att bidra till utveckling i linje med dess mål. Ett näringslivsråd har inrättats
enligt uppdrag, som bidragit med synpunkter kring den kommande
kompetensförsörjningsstrategin. Arbetet med att ta fram en landsbygdstrategi har pågått
under året, men ännu ej avslutats.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2016 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Årsredovisning för Region Kronoberg 2016
Årsredovisning Region Kronoberg 2016
Paragrafen är justerad
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§ 84.

Tilläggsbudget 2017 15RK947

Beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att trafiknämnden beviljas 1 650 tkr, vilket motsvarar halva det begärda beloppet, detta
med hänsyn till ekonomiska läget 2017,
att Grimslövs Folkhögskola beviljas 100 tkr, vilket motsvarar halva det begärda
beloppet, detta med hänsyn till ekonomiska läget 2017 och att begäran om medel för
inventarier hanteras i ordinarie investeringsprocess,
att begäran från regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden avslås samt
att kvarvarande del av tilläggsbudgeten disponeras av regionstyrelsen för oförutsedda
kostnader.
Sammanfattning
I Region Kronobergs nuvarande principer för hantering av över- och underskott
(beslutade av landstingsdirektören 2009-01-12) framgår att:
”Enheter skall vidkännas/tillgodoräknas effekterna av sitt eget agerande. Enheter som
under verksamhetsåret genererar ett strukturellt överskott tillåts generera ett underskott
närmast följande verksamhetsår motsvarande överskottets halva storlek. En
förutsättning är att fastställda verksamhets- och kvalitetsmål har uppnåtts. Överskott
kan endast användas för engångsinsatser som verksamhets-utvecklande projekt eller
investeringar.”
I budget 2017 finns 5 000 tkr avsatta för eventuell tilläggsbudgetering till
verksamheterna.
Begäran om tilläggsbudget för 2017 har inkommit om totalt 5 289 tkr från
Trafiknämnden (3 300 tkr), Regionala utvecklingsnämnden (500 tkr), Kulturnämnden
(389 tkr) samt Grimslövs Folkhögskola (1 100 tkr), se bifogade blanketter.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C), Michael
Öberg (MP), ersättaren Olof Björkmarker (S) och tf. kanslidirektören Ulrika Joelsson
Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
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att trafiknämnden beviljas 1 650 tkr, vilket motsvarar halva det begärda beloppet, detta
med hänsyn till ekonomiska läget 2017,
att Grimslövs Folkhögskola beviljas 100 tkr, vilket motsvarar halva det begärda
beloppet, detta med hänsyn till ekonomiska läget 2017 och att begäran om medel för
inventarier hanteras i ordinarie investeringsprocess,
att begäran från regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden avslås med
anledningen av att motiveringen till hur pengarna ska användas ej överensstämmer med
syftet med tilläggsbudgeten, att överskottet ska användas för engångsinsatser som
verksamhetsutvecklande projekt eller investeringar, utan snarare att det ligger inom det
uppdrag man har samt
att kvarvarande del av tilläggsbudgeten disponeras av regionstyrelsen för oförutsedda
kostnader.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017






Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Tilläggsbudget 2017
Begäran om tilläggsbudget 2017 - Regionala utvecklingsnämnden
Begäran om tilläggsbudget 2017 - Trafiknämnden
Begäran om tilläggsbudget 2017 - Kulturnämnden
Begäran om tilläggsbudget 2017 - Grimslövs folkhögskola
Paragrafen är justerad
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§ 85.

Lån till RyssbyGymnasiet AB 17RK525

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna lån om 16 667 308 kronor till RyssbyGymnasiet AB,
att godkänna lån om 5 000 000 kronor till RyssbyGymnasiet AB,
att godkänna lån om 2 800 000 kronor till RyssbyGymnasiet AB samt
att godkänna lån om 2 000 000 kronor till RyssbyGymnasiet AB.
Sammanfattning
Region Kronoberg hade tre lån till RyssbyGymnasiet AB som förföll den 31 december
2016. Dessa 3 lån var på totalt 24 467 308 kr och de behöver förnyas. Lånen har löpt
utan krav på amortering.
1. Lånet på 16 667 308 kronor avser köpeskilling för RyssbyGymnasiets förvärv av
fastigheterna Ryssby Östraby 1:3, 1:4, 1:6 och 1:10, Ryssby Strättö 3:3 samt Sälleberg
1:9.
2. Lånet på 5 000 000 kronor avser förstärkning av rörelsekapitalet. På detta lån är det
nu inlagt en amorteringsplan på 1 000 000 kronor per år. Lånet kommer vara slutbetalt
när det förfaller.
3. Lånet på 2 800 000 kronor avser byggnation av nytt metodkök och restaurang hos
RyssbyGymnasiet. Alla tre av dessa lån förfaller till betalning den 31 december 2021 och
löper med ränta motsvarande Riksbankens genomsnittliga referensränta plus en procent.
4. Lånet på 2 000 000 kronor som är nytt avser likviditetsbrist i bolaget. Lånet förfaller
till betalning den 30 september 2017 och löper med räntan motsvarande Riksbankens
genomsnittliga referensränta plus en procent.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), ersättaren Olof Björkmarker (S) och
ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna lån om 16 667 308 kronor till RyssbyGymnasiet AB,
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att godkänna lån om 5 000 000 kronor till RyssbyGymnasiet AB,
att godkänna lån om 2 800 000 kronor till RyssbyGymnasiet AB samt
att godkänna lån om 2 000 000 kronor till RyssbyGymnasiet AB.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Lån till RyssbyGymnasiet AB
Skuldförbindelse RyssbyGymnasiet AB
Ekonomirapport 2016 för RyssbyGymnasiet AB (2017-03-06)
Paragrafen är justerad

22

Protokoll
Datum: 2017-03-14

§ 86.

Revidering av reglemente för den finansiella verksamheten 17RK527

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att anta reviderat reglemente för den finansiella verksamheten samt
att övergångsregler för införande av det nya reglementet sätts till 2 år.
Sammanfattning
En revidering av reglementet för den finansiella verksamheten har gjorts och nedan
kommenteras några av förändringarna.
1. Det övergripande syftet med översynen har varit att tydligare beskriva hur
förvaltningen av regionens medel ska göras. Läsaren av reglementet ska få en tydlig bild
och förstå hur förvaltningen går till.
2. Förändring har gjorts i de etiska riktlinjerna. Dessa är mer omfattande och tar på ett
tydligare sätt in miljöhänsyn vid val av placeringar.
3. För att öka möjligheten att nå målen för pensionsförvaltningen görs bedömningen att
aktieandelen behöver öka. Normalfördelningen för aktier ökas från 40 procent till 50
procent i pensionsförvaltningen. Totalt sätt bedöms denna ökning inte påverka risken i
portföljen i någon större grad.
4. För att bredda utbudet av värdepapper öppnas marknaden för utländska papper upp
under förutsättning att de valutasäkras. De utländska värdepapperna kredit granskas på
samma sätt som de svenska varför risken bedöms likvärdig.
5. Regionen får låna hos Kommuninvest och om vissa kriterier är uppfyllda går det låna
grönt. Det har gjorts möjligt då Regionen blev medlemmar i Kommuninvest under
2016.
Övergångsregler för införande av det nya reglementet sätts till 2 år. De nya antagna
etiska riktlinjerna i reglementet ställer mycket högre krav än dagens. Stora delar av
innehavet behöver realiseras. Då marknaden idag inte kan erbjuda tillräckligt med
alternativ som uppfyller våra krav finns ett behov av att få anpassa innehavet succesivt
över tid. Regionen får därför 2 år på sig att anpassa innehavet i takt med att utbudet av
etiskt godtagbara placeringar ökar. Vid nyinvesteringar gäller inte övergångsreglerna utan
de ska uppfylla de nya etiska riktlinjerna direkt.
Yttranden
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Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V), Sven Sunesson (C),
Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för den finansiella verksamheten samt
att övergångsregler för införande av det nya reglementet sätts till 2 år.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017
Paragrafen är justerad
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§ 87.

Regelverk för journal via nätet 15RK582

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att följa Ineras gemensamma principer och undantag i kapital tre och fyra i ”Ramverk
för invånares åtkomst till journalen” förutom gällande:
- Region Kronoberg försätter visa information från och med 2015-01-01.
- Region Kronoberg behåller en fördröjning på 14 dagar för osignerad information i
journalen.
- Region Kronoberg undantar information som kommer från Rättspsykiatriska
regionkliniken.
Sammanfattning
Under 2016 kommer samtliga landsting och regioner i Sverige ha anslutit sig till tjänsten
journalen via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det har varit upp till varje vårdgivare att
skapa sitt eget lokala regelverk kring vilken information som ska visas. Det har lett till att
invånare får olika tillgång till journalinformation beroende på var i Sverige vården är
utförd. Ineras styrelser har beslutat ett nytt gemensamt ramverk som ska fastställas på
politisk ledningsnivå i landsting och regioner och ligger till grund för den fortsatta
utvecklingen och implementeringen.
Med ett gemensamt ramverk får invånarna en mer enhetlig information i Journalen via
nätet oavsett var i landet vården har utförts inom den landstings- och regionfinansierade
vården. Det blir en tydligare information till medborgare om vad som visas och inte
visas. Enklare regler att följa i samband med införande av nya informationsmängder och
en tydlig målbild att arbeta för.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet vid sammanträde den 22 februari 2017
och beslöt föreslå regionstyrelsen att följa Ineras gemensamma principer och undantag i
kapital tre och fyra i ”Ramverk för invånares åtkomst till journalen” förutom gällande:
- Region Kronoberg försätter visa information från och med 2015-01-01.
- Region Kronoberg behåller en fördröjning på 14 dagar för osignerad information i
journalen.
- Region Kronoberg undantar information som kommer från Rättspsykiatriska
regionkliniken.
Yrkanden
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- Sven Sunesson (C) lämnar följande ändringsyrkande:
"att följa Ineras gemensamma principer och undantag i kapital tre och fyra i ”Ramverk
för invånares åtkomst till journalen” förutom gällande information som kommer från
Rättspsykiatriska regionkliniken."
- Eva Johnsson (KD), Robert Olesen (S) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
- Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Sven Sunessons (C) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) ändringsyrkande.
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
besluta
att följa Ineras gemensamma principer och undantag i kapital tre och fyra i ”Ramverk
för invånares åtkomst till journalen” förutom gällande:
- Region Kronoberg försätter visa information från och med 2015-01-01.
- Region Kronoberg behåller en fördröjning på 14 dagar för osignerad information i
journalen.
- Region Kronoberg undantar information som kommer från Rättspsykiatriska
regionkliniken.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017



Beslutsunderlag
§9 HSN Regelverk för journal via nätet
Tjänsteskrivelse - Regelverk för journal via nätet
Paragrafen är justerad
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§ 88.

Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra
föremål 17RK509

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa ”Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål”.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har § 280/2016 uppdragit åt regiondirektören att bereda förslag till
styrande dokument för hantering av övertalig utrustning inom Region Kronoberg för
senare beslut i styrelsen under våren 2017.
Förslag till riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål
redogör för vad som får bortskänkas, till vilka organisationer och på vilket sätt. Enligt
dokumentstyrning inom Region Kronoberg fastställer regiondirektören eller ansvarig
processägare riktlinjer inom sitt ansvarsområde. I detta fall har regionstyrelsen, genom
ovan nämnda uppdrag, återtagit delegationen och beslutar därmed i ärendet om
riktlinjerna.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Michael Öberg (MP),
Lennart Värmby (V), regiondirektören Martin Myrskog och tf. kanslidirektören Ulrika
Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa ”Riktlinje för bortskänkande av medicinsk utrustning och andra föremål”.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017
Paragrafen är justerad
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§ 89.

Indelning i valkretsar i landstingsvalet 2018 16RK1433

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att förorda att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018,
samt tillfråga länets kommuner i ärendet.
Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet vid sammanträde den 27 september
2017.
Sammanfattning
Genom en ändring av vallagen (2005:837) är varje landsting från och med den 1 januari
2015 en enda valkrets vid val till regionfullmäktige, om inte fullmäktige beslutar om
indelning i två eller flera valkretsar. Tidigare har lagen ställt krav på valkretsindelning vid
val till landstingsfullmäktige, vilket alltså tagits bort.
Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av regionfullmäktige senast den 31 oktober
året före valår. Innan beslutet ska kommunerna i länet ha fått tillfälle att yttra sig i
ärendet. Efter beslutet ska valkretsindelningen fastställas av länsstyrelsen. Beslutet ska
baseras på länsstyrelsens statistik över antalet röstberättigade, som publiceras den 1 mars
året innan valår.
I valet 2014 var Kronobergs län indelat i två valkretsar: Västra Kronoberg bestående av
Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun samt Östra Kronoberg bestående av
Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun.
Föreslås att Region Kronoberg förordar att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid
val till regionfullmäktige 2018, samt tillfråga länets kommuner i ärendet. Länets
kommuner ska senast den 30 juni 2017 ha inkommit med synpunkter över förslaget.
Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet vid sammanträde den 27 september
2017.
Inför valet 2018 ska även regionfullmäktige besluta om eventuell ändring av antalet
mandat i fullmäktige. Ett sådant beslut ska fattas senast den 28 februari valåret.
Organisationsutskottet har berett ärendet vid sammanträde den 15 februari 2017 och
beslöt föreslå regionstyrelsen att förorda att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid
val till regionfullmäktige 2018, samt tillfråga länets kommuner i ärendet.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M) och tf.
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att förorda att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018,
samt tillfråga länets kommuner i ärendet.
Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i ärendet vid sammanträde den 27 september
2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017



Beslutsunderlag
Information angående landstingens indelning i valkretsar, följebrev
Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
Paragrafen är justerad
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§ 90.

Svar på motion – Pilotprojekt för ökad rörelse och motion i skolan
16RK2149

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Motionen syftar till att Region Kronoberg utreder möjligheten att starta pilotprojekt i
samarbete med någon eller några kommuner i länet för att bidra till ökad måluppfyllelse
i skolan genom ökad motion och rörelse i skolan.
Barnens bästa i Kronoberg med dess samhandlingsstruktur med kommunerna är ett
möjligt forum för att komma överens om pilotprojekt enligt motionens förslag. Tre av
länets kommuner har i samarbete med avdelningen för Folkhälsa och social utveckling
ansökt om medel från Skolverket för hälsofrämjande skolutveckling. En av de tre
kommunernas ansökningar handlar om att främja fysisk aktivitet. Genom att det finns
en struktur för överenskommelse om utvecklingssamarbete för barnens bästa och
genom att det finns en aktuell ansökan som skulle kunna vara ett pilotprojekt i linje med
motionens förslag så behöver frågan inte vidare utredas.
Folkhälsoberedningen har vid sammanträde 2017-02-17 berett svar på motion och
rekommenderar regionstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen därmed anses besvarad.
Yrkande
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Roland Gustbées (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
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att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017



Beslutsunderlag
§6 FHB Svar på motion – Pilotprojekt för ökad rörelse och motion i skolan
Motion till Regionfullmäktige Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 91.

Svar på motion – Stärkt YH-utbildning 16RK2329

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Bengt Germundsson (KD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att stärka
YH-utbildningen i regionen.
Motionen har följande yrkanden:
att Region Kronoberg får i uppdrag att noggrant kartlägga behovet av yrkesutbildning
hos regionens företag och offentliga arbetsgivare.
att Region Kronoberg för en aktiv dialog med YH-myndighetens ledning så att behoven
hos regionens berörda företag och offentliga arbetsgivare kan tillgodoses.
att Region Kronoberg med kraft verkar för att näringslivets organisationer och politiker
på kommunal, regional eller nationell nivå utnyttjar alla kanaler för att ställa krav på att
YH-myndigheten får tillräcklig finansiering och möjlighet till långsiktigare beslut som
bättre tillgodoser regionens behov av yrkeshögskoleutbildning.
I svaret på motionen konstateras att föreslagna insatser överensstämmer väl med den
föreslagna handlingsplanen för kompetensförsörjningsstrategin, som ännu inte är
antagen av Regionfullmäktige, och redan pågående arbete.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017




Beslutsunderlag
§10 RUN Svar på motion – stärkt YH utbildning i regionen
Svar på motion – stärkt YH utbildning i regionen, förslag
Motion angående stärkt YH-utbildning i regionen
Paragrafen är justerad
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§ 92.

Remissyttrande – Samråd för vindkraftsplan för Ljungby kommun, ert
diarienummer KS2015/0169 17RK204

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Ljungby
kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på att Ljungby kommun har tagit ett samlat grepp över
vilka områden i kommunen som är lämpliga för etablering av vindkraft och vilka
riktlinjer som gäller vid etablering.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Ljungby
kommun.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017


Beslutsunderlag
Tillägg till översiktsplanen vindkraft i Ljungby kommun
Paragrafen är justerad
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§ 93.

Informationsärende - Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016
16RK2512

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
FoU-beredningen beslutade § 4/2017 att godkänna verksamhetsrapport för 2016.
Rapporten redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017



Beslutsunderlag
§4 FoUB Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016
Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2016
Paragrafen är justerad
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§ 94.

Informationsärende - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen
2016 16RK2513

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Folkhälsoberedningen beslutade § 5/2017 att godkänna verksamhetsrapport för 2016.
Rapporten redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017



Beslutsunderlag
§5 FHB Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2016
Verksamhetsrapport för Folkhälsoberedningen 2016
Paragrafen är justerad
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§ 95.

Informationsärende - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2016
17RK485

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Patientnämnden beslutade § 5/2017 att godkänna verksamhetsberättelse 2016 för
nämnden. Verksamhetsberättelsen redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017


Beslutsunderlag
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2016
Paragrafen är justerad
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§ 96.

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, mars 2017












Delegeringsbeslut
17RK10-1 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 1/2017: Överenskommelse angående upphörande
av anställning för enskild
17RK4-6 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 6/2017. Remissyttrande över detaljplan för
Hohult 2:130, Uppvidinge kommun (17RK334)
17RK14-1 Planeringschefens delegationsbeslut nr 1/2017. Investering av medicinskteknisk utrustning,
inventarier och övrig utrustning
17RK12-2 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 2/2017: Pågående fastighetsinvesteringar från 2016
som slutförs 2017
17RK24-1 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 1/2017. Beslut om anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställning 2017-01-01--2017-01-31
17RK8-7 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 7/2017. Mottagning av delgivning av
Kronofogdemyndigheten 22-26419-17
17RK12-3 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 3/2017. Förhyrning av personalbostäder för
korttidsuthyrning i Ljungby (17RK460)
17RK12-4 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 4/2017. Förhyrning av nya lokaler för
ungdomsmottagningen i Ljungby (17RK495)
17RK1-4 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 4/2017. Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö i
mål nr 419-17, Region Kronoberg ./. Mediq Sverige AB (17RK357)
17RK17-1 FoU-chefens delegationsbeslut nr 1/2017. Fördelning av regionalt forskningsstöd 2017
avseende projekt med inriktning vård av särskilt vårdkrävande psykiskt sjuka (16RK1949)
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17RK12-5 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 05/2017.Beslut av investeringar inom
fastighetsanslaget investeringsplan 2017
Paragrafen är justerad
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§ 97.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017
Anmälningar
5.3URWRNROOIUnQVW\UHOVHVDPPDQWUlGH
5.3URWRNROOIUnQVW\UHOVHVDPPDQWUlGH
&LUNXOlU$UEHWVGRPVWROHQVGRPQUDYVNHGSnJUXQGDYRORYOLJIUnQYDUR
5.5LNVUHYLVLRQHQJUDQVNQLQJVUDSSRUWHQ6WDWHQRFK6./HQVOXWUDSSRUWRP
VWDWHQVVW\UQLQJSnYnUGRPUnGHW 5,5 

&LUNXOlU,QWHUQUlQWDI|UnU

&LUNXOlUIUnQ6YHULJHV.RPPXQHURFK/DQGVWLQJVDPW3DFWD3HQVLRQVQlPQGHQV
WRONQLQJDY.$3./PRPE GHQGHFHPEHU

&LUNXOlUIUnQ6YHULJHV.RPPXQHURFK/DQGVWLQJ,QIRUPDWLRQRP.RPSHWHQVO\IW

Paragrafen är justerad
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§ 98.

Förstudie avseende företag som arbetar med hjälpmedel för patienter
och inom sjukvården 17RK610

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelse besluta
att initiera en förstudie som undersöker förutsättningarna för att skapa ett
företagsnätverk för företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom hälsooch sjukvården.
Sammanfattning
FoU-beredningen föreslog § 7/17 regionstyrelsen besluta
att initiera en förstudie som undersöker förutsättningarna att skapa ett kluster med
företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården.
Förslag till beslut
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelse besluta
att initiera en förstudie som undersöker förutsättningarna för att skapa ett
företagsnätverk för företag som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom hälsooch sjukvården.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandes förslag.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Roland Gustbée (M) och Lennart Värmby
(V).
Expedieras till
Regionstyrelsen, mars 2017


Beslutsunderlag
Protokollsutdrag FoU-beredningen § 7/2017
Paragrafen är justerad
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§ 99.

Informationsärende - Avstämning budget 2017 med flerårsplan 20182019, klockan 11.00 15RK947

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
I enlighet med regionfullmäktiges beslut den 10 maj 2016 kallas hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium och hälso- och sjukvårdsdirektören varje kvartal till
regionstyrelsens arbetsutskott för avstämning och dialog avseende den ekonomiska
utvecklingen inom hälso- och sjukvården.
- Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) informerar om
genomförda och pågående åtgärder.
- Hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson informerar om arbetet för
oberoende av hyrpersonal samt om bemanningssituationen.
- Ekonomichefen Dan Pettersson redovisar ekonomisk uppföljning för hälso- och
sjukvårdsnämnden för februari 2017.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Eva Johnsson (KD), Robert Olesen(S),
Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Charlotta Svanberg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tryggve Svensson, 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Roland Gustbée, 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Dan Pettersson, ekonomichef hälso- och sjukvården
Paragrafen är justerad
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§ 100. Informationsärende - Generalplaner Landstinget Kronoberg
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Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Uppföljning av generalplanen för framtidens vårdbyggnader redovisas. Planen avser
långsiktiga investeringar med en första del till år 2020. Huvudsyftet är att bygga lokaler
så att Region Kronoberg på bästa sätt kan möta framtidens hälso- och sjukvård med hög
kvalitet och patientsäkerhet. Arbete pågår nu för att skapa en helhetsbild över regionens
behov.
Planeringsdirektören Jörgen Tagesson och fastighetschefen Conny Axelsson
redovisar pågående projekt beslutade av regionstyrelsen samt kommande behov som
behöver utredas för Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett.
Hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson informerar om kommande åtgärder
för lösning av lokalsituationen för förlossning, BB och neonatal på Centrallasarettet i
Växjö.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M),
Sven Sunesson (C) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Jörgen Tagesson, planeringsdirektör
Conny Axelsson, fastighetschef
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Paragrafen är justerad
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