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Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid

2016-01-26 08:45-15:20

Plats

Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Beslutande ledamöter

Anna Fransson (S) (ordförande)
Robert Olesen (S) (vice ordförande)
Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Olof Björkmarker (S)

Övriga närvarande

Johan Jarl Sekreterare
Martin Myrskog
Jens Karlsson
Helena Zettergren §32
Katarina Jonasson
Maria Granath
Ulrika J Gustafsson §§29-31
Styrbjörn Östberg
Per-Henrik Nilsson (hälso- och sjukvårdsdirektör) §32
Thomas Nilsson (trafikdirektör) §32
Christel Gustafsson (regional utvecklingsdirektör) §32

Utses att justera

Suzanne Frank
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Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö , 2016-01-26 16:00
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Protokoll
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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-01-26

Datum för anslags
uppsättande

2016-01-26

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Johan Jarl
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2016-02-19
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ÄRENDELISTA
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32

Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg
Information om fördelning av statsbidrag 2016

3

Protokoll
Datum: 2016-01-26

§ 29.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att justera mötets protokoll samt
att protokollet omedelbart justeras.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att justera mötets protokoll samt
att protokollet omedelbart justeras.
Anna, Robert, Suzanne, Lennart, Michael, Olof, Sven, Roland, Martin, Maria, Styrbjörn,
Jens
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-01-20.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-01-20.
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg 15RK2198

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna bokslutskommunikén samt överlämna den till regionfullmäktige för
information.
Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar ett preliminärt resultat för 2015 som uppgår till 52 miljoner
kronor (mnkr). Resultatet är 29 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 81 mnkr. I
resultatet finns engångsintäkter i form av återbetalning från AFA Försäkring för 2004
års försäkringspremier på 28,5 mnkr samt realisationsvinster för fastighetsförsäljningar
av bland annat regionens gamla kanslihus på totalt 43 mnkr.
Resultatet har påverkats negativt av ett budgetöverskridande, i huvudsak handlar det om
bemanningskostnader i form av höga kostnader för hyrpersonal samt för övertid och
sjukfrånvaro. Även kostnaderna för läkemedel och köpt vård har ökat kraftigt under
året. Hälso-och sjukvårdsnämnden har under 2015 beslutat om ett åtgärdsprogram med
åtgärder och långsiktiga processer för att få en ekonomi i balans över tid. Planen
innehåller tidsatta mål för att under en treårsperiod reducera kostnader för hyrpersonal,
övertid och sjuklön. Förbättringsarbeten genomförs kontinuerligt i verksamheten och
måste ses i samband med att befolkningens behov ökar.
Region Kronoberg fortsätter att uppvisa goda resultat i 2015 års rapport över Öppna
jämförelser både för hälso- och sjukvården, trafiken och energi och klimat. Årets
rapport för hälso- och sjukvården innehåller 70 indikatorer (jämfört med 162 förra året).
Det är nionde året som rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet
publiceras. Över tid har kvaliteten och effektiviteten i många avseende förbättrats och
skillnaderna har minskat betydligt emellan landstingen.
En mer detaljerad analys presenteras i årsredovisningen, som kommer att behandlas i
regionstyrelsen den 22 mars.
Ajournering, klockan 8.50-14.00
Efter ärendets behandling ajournerar ordförande mötet klockan 08.50, för
återupptagande efter regionstyrelsens sammanträde. Mötet återupptas klockan 14.00.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna bokslutskommunikén samt överlämna den till regionfullmäktige för
information.
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Expedieras till
Regionstyrelsen 2016-01-26



Beslutsunderlag
Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg
Bokslutskommuniké 2015 Region Kronoberg-160122
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Information om fördelning av statsbidrag 2016 15RK2062

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information redovisas om planering för statsbidrag för flyktingmottagande för 2016.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Paragrafen är justerad
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