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§ 37.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-02-11.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-02-11.
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-02-02 med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslås följande tillägg till föredragningslistan:
- Sven Sunesson (C) föreslår ett nytt ärende om diskussion om höghastighetsbanan.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-02-02.
Paragrafen är justerad
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§ 39.

Internationell strategi för Region Kronoberg 16RK287

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra till regiondirektören att genomföra en översyn av befintligt internationellt
arbete inom Region Kronoberg, samt
att med utgångspunkt från översynen utarbeta förslag till en Internationell strategi för
beslut i regionfullmäktige.
Sammanfattning
Det internationella arbetet ska vara ett verktyg för utveckla verksamheten i linje med
Region Kronobergs uppsatta mål.
I dag har regionen ett antal pågående internationella samarbeten och deltar i
internationella nätverk. Det saknas dock en långsiktig och sammanhållen strategi för
området.
För att utveckla och stärka det internationella arbetet föreslås att en översyn av befintligt
internationellt arbete inom Region Kronoberg genomförs och med utgångspunkt från
översynen utarbeta förslag till en internationell strategi för beslut i regionfullmäktige
hösten 2016.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att uppdra till regiondirektören att genomföra en översyn av befintligt internationellt
arbete inom Region Kronoberg, samt
att med utgångspunkt från översynen utarbeta förslag till en Internationell strategi för
beslut i regionfullmäktige.
Expedieras till
Regiondirektör


Beslutsunderlag
Internationell strategi för Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Utseende av ombud till bolagsstämma för IT-Plattform Småland &
Öland AB 2016 16RK33

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för ITplattform Småland & Öland AB 2016-03-14, med Roland Gustbée som ersättare.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB har meddelat att bolagsstämma kommer att
hållas 2016-03-14, klockan 11.00, i Kalmar.
Yttranden
Olof Björkmarker (S) informerar om aktuellt från bolaget. Därutöver yttrar sig även
Suzanne Frank (M), Lennart Värmby (V) och Roland Gustbée (M).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för ITplattform Småland & Öland AB 2016-03-14, med x som ersättare.
Expedieras till
IT-plattform Småland & Öland AB
Paragrafen är justerad
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§ 41.

Utseende av ombud till föreningsstämma för Institutet för lokal och
regional demokrati (ID) 2016 16RK138

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Michael Öberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Institutet för regional och lokal demokrati 2016-03-17 samt
att godlkänna ombudsinstruktion enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Institutet för regional och lokal demokrati (ID) har kallat till föreningsstämma 2016-0317, klockan 15.00, på Videum Science Park i Växjö. Kallelse med möteshandlingar
redovisas i bilaga.
Förslag till ombudsinstruktion:
- att företräda Region Kronoberg vid föreningsstämma 2016-03-17.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Michael Öberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Institutet för regional och lokal demokrati 2016-03-17 med x som ersätttare samt
att godlkänna ombudsinstruktion enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Institutet för lokal och regional demokrati


Beslutsunderlag
Kallelse till föreningsstämma 17 Mars 2016
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Utseende av ombud till årsstämma för Miljöresurs Linné 2016
16RK245

Beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Lennart Värmby till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för Miljöresurs
Linné 2016-04-20, med Roland Gustbée som ersättare.
Sammanfattning
Miljöresurs Linné har meddelat att årsstämma kommer att hållas 2016-04-20. En formell
kallelse med program med program kommer att skickas ut inför årsstämman.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Michael Öberg till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för Miljöresurs
Linné 2016-04-20, med x som ersättare.
Expedieras till
Miljöresurs Linné
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Utseende av ombud till bolagsstämma för Företagsfabriken i
Kronoberg AB 2016 16RK31

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB 2016-05-04, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB har meddelat att bolagsstämma kommer att hållas
2016-05-04, klockan 10.00, på Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB 2016-05-04, med x som ersättare.
Expedieras till
Företagsfabriken i Kronoberg AB
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Svensk Kollektivtrafik – politisk arbetsgrupp för järnvägsfrågor
16RK255

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att med hänvisning till Region Kronobergs nuvarande deltagande i samverkan kring
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor avstå från att delta i Svensk Kollektivtrafiks
arbetsgrupp för järnvägsfrågor.
Sammanfattning
Svensk Kollektivtrafik har beslutat att tillsätta politiska arbetsgrupper inom
järnvägsfrågor och storstadsfrågor. Syftet är att dessa områden anses prioriterade under
de närmaste åren och Svensk Kollektivtrafik bedömer därför att en bred uppslutning är
önskvärd.
Region Kronoberg har inbjudits att nominera deltagare till arbetsgruppen för
järnvägsfrågor. Nominerade ska vara politiskt aktiva i styrelse, direktion eller nämnd
som är ansvarig för kollektivtrafikfrågorna hos respektive organisation. Nomineringar
ska lämnas senast den 1 mars 2016. Arbetsgruppen kommer formellt att utses vid
Svensk Kollektivtrafiks styrelsemöte 2016-03-17.
Region Kronoberg samverkar idag inom infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor i ett
flertal forum, bland annat Regionsamverkan Sydost. Med anledning av detta föreslås att
regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att avstå från att delta i arbetsgruppen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M), Lennart Värmby
(V), Sven Sunesson (C) och ersättare Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att med hänvisning till Region Kronobergs nuvarande deltagande i samverkan kring
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor avstå från att delta i Svensk Kollektivtrafiks
arbetsgrupp för järnvägsfrågor.
Expedieras till
Svensk Kollektivtrafik


Beslutsunderlag
Svensk kollektivtrafik - en politisk arbetsgrupp för Järnvägsfrågor
Paragrafen är justerad
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§ 45.

Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna inbjudan till Demokratidagen 2016-04-06 till regionfullmäktiges
presidium för eget ställningstagande,
att lämna inbjudan till SKL:s utbildningar och föredrag inom Politiskt ledarskap 2016
utan åtgärd samt
att regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta vid Regionbildning - framtidens
utmaningar 2016-04-06.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudan till följande kurser och konferenser
inkommit:
- Demokratidagen 2016 (SKL), 2016-04-06, Stockholm
- Utbildningar och föredrag inom politiskt ledarskap (SKL), flera tillfällen under 2016,
Stockholm.
- Regionbildning - framtidens utmaningar (SKL), 2016-04-06, Växjö.
Expedieras till
Regionfullmäktiges presidium




Beslutsunderlag
Inbjudan och program till Demokratidagen 2016
Politiskt ledarskap (SKL)
Inbjudan Regionbildning - framtidens utmaningar
Paragrafen är justerad
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§ 46.

Diskussionsärende - Höghastighetsbanan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson (S) informerar om förslaget till sträckning samt om den
fortsatta processen. Fortsatta möten kommer att ske både nationellt och regionalt inom
den närmaste tiden.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Olof Björkmarker (S), Michael Öberg (MP) samt ersättarna Yngve Filipsson (L) och
Eva Johnsson (KD).
Paragrafen är justerad
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§ 47.

Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-02-16
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-02-17.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-02-17.
Expedieras till

Regionstyrelsen februari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 48.

Godkännande av dagordning till regionstyrelsen 2016-02-16
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-02-10.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-02-10.
Expedieras till

Regionstyrelsen februari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 49.

Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till

Regionstyrelsen februari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 50.

Månadsrapport januari 2016 - Region Kronoberg 16RK192
Månadsrapport Region Kronovberg januari 2016 är klar 160215 och bereds vid ett extra
RSAU 160216 08.45
Paragrafen är justerad
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§ 51.

Fördelning av statsbidrag 15RK2062

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att statsbidraget på 39,4 mnkr för flyktingmottagning 2016 fördelas inom föreslagna
kategorier samt
att uppdra till regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande besluta om fördelningen av
bidraget till de olika kategorierna och till nämnderna.
Sammanfattning
Den 10 december 2015 beslutade riksdagen om ett tillfälligt stöd till kommuner och
landsting för hantering av flyktingsituationen för att minska trycket på ekonomin.
Medlen får användas för att täcka kostnader som förväntas uppstå 2015 och 2016, och
uppgår för Region Kronoberg till 42,7 mnkr. I enlighet med rekommendationer från
SKL har en trettondel bokförts för kostnader avseende 2015. För 2016 återstår 39,4
mnkr.
Hälso- och sjukvården ersätts som tidigare genom schablon och återsökning för dyra
vårdtillfällen av Migrationsverket. För 2015 uppgick ersättningen till 58,5 mnkr.
För 2016 föreslås att bidraget fördelas och följs upp inom tre kategorier:
- Utökat behov
- Strategisk personalrekrytering för kommande behov
- Proaktiva eller integrations åtgärder
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås fortlöpande besluta om fördelningen av bidraget
till de olika kategorierna och till nämnderna.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), Suzanne Frank (M), Olof Björkmarker (S),
Roland Gustbée (M), ersättaren Eva Johnsson (KD) samt ekonomidirektören Jens
Karlsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att statsbidraget på 39,4 mnkr för flyktingmottagning 2016 fördelas inom föreslagna
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kategorier samt
att uppdra till regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande besluta om fördelningen av
bidraget till de olika kategorierna och till nämnderna.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Fördelning av statsbidrag
Regeringsbeslut tillfälligt stöd inom UO25
Paragrafen är justerad
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§ 52.

Förnyat borgensåtagande för AB Transitio 13LTK654

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
att teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering
avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 48 miljoner kronor samt
att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna
borgensförbindelsen.
Sammanfattning
Under 2011 köpte AB Transitio spårfordonet Contessa 4368 från Regionförbundet
Södra Småland då även upphandling av finansiering slutfördes. Finansiering
genomfördes genom lån med Svensk Exportkredit. Detta lån förfaller den 30 juni 2016,
varför ny finansiering måste upphandlas.
För att möjliggöra den nya finansieringen krävs att bakomliggande borgensman ställer
säkerhet i form av proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen
uppgår till högst 48 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
att rekommendera regionfullmäktige besluta
att teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende upphandlad finansiering
avseende Contessa spårfordon 4368, till ett värde om högst 48 miljoner kronor samt
att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i förening teckna
borgensförbindelsen.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Förnyat borgensåtagande för AB Transitio
Engagemangsuppgift Transitio 2015-12-31
Paragrafen är justerad
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§ 53.

Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB 16RK31

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2016.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Ägardirektiv
styr verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna.
Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och akademi i hela
länet och bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag
utanför inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i
inkubatorns verksamhet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.
Ägardirektivet anger på en övergripande nivå ägarnas avsikter med bolaget och bolagets
uppdrag. Under åren har endast smärre förändringar gjorts och direktivet har således i
grunden haft samma inriktning över tid. De förändringar som gjorts i 2016 års direktiv
är i huvudsak av administrativ karaktär och påverkar inte bolagets verksamhet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB för 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Tjänsteskrivelse Ägardirektiv 2016 för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Ägardirektiv Företagsfabriken 2016 utan ändringsmarkering
Ägardirektiv Företagsfabriken ändringsmarkerad 160204
Paragrafen är justerad
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§ 54.

Dokumentstyrning inom Region Kronoberg 15RK1419

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Dokumentstyrning inom Region Kronoberg.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige fastställde 2012-02-14 ”Begrepp för dokument” avseende de
styrande dokumenten inom Landstinget Kronoberg. Regionförbundet södra Småland
hade inget beslut avseende dokumentstyrning.
I samband med bildande av Region Kronoberg har det uppstått behov av att tydliggöra
hur dokument i Region Kronoberg ska upprättas, utformas, granskas, fastställas,
publiceras och arkiveras. Idag finns också dokumentation utspridd på en mängd olika
platser och det är svårt att överblicka vilken dokumentation som finns och om den är
aktuell och tillförlitlig.
Dokumentstyrningen omfattar Region Kronobergs styrande administrativa dokument.
Regionfullmäktige fastställer dokumentstyrningen för de styrande dokument som ska
fastställas av den politiska organisationen. Regiondirektören fastställer
dokumentstyrningen för de dokument som ska fastställas av tjänstemannaorganisationen
(se bilaga).
Föreslås att regionfullmäktige fastställer Dokumentstyrning inom Region Kronoberg
och att detta ersätter ”Begrepp för dokument”.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Dokumentstyrning inom Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Dokumentstyrning inom Region Kronoberg
Dokumentstyrning inom Region Kronoberg
Dokumentstyrning, riktlinje
Paragrafen är justerad
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§ 55.

Vårdval Kronoberg – primärvård, reviderad Uppdragsspecifikation
med bilaga 2016 15RK136

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar
Vårdval Kronoberg - primärvård,
att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren 2016. Utvärderingen kan ligga
till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år,
att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt
att på gruppledaröverläggning den 2016-02-23 ta fram riktlinjer till arbetsgruppen.
Sammanfattning
Vårdval Kronoberg – primärvård reviderad uppdragsspecifikation med bilaga 2016
fastställs av regionfullmäktige. Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige §
119/2015 och återremitterades med motiveringen att reda ut oklarheter och bereda
frågan på ett bättre sätt.
Uppdragsspecifikationen med bilaga reglerar inte ersättningsmodellen.
Ersättningsmodellen fastställs i enlighet med reglemente av regionstyrelsen. Eftersom
bilagan till uppdragsspecifikationen enbart reglerar förhållandet mellan Region
Kronoberg, som uppdragsgivare, och vårdaktörerna i Vårdval Kronoberg - primärvård
har dokumentet och dess benämning förtydligats.
I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan 2017-2018, som beslutades av
regionfullmäktige §176/2015, fastställdes att minst 60 procent av verksamma specialister
ska vara specialist i allmänmedicin.
Övriga förändringar jämfört med tidigare uppdragsspecifikation 2015:
- Remiss för samtalsbehandling kan utfärdas av all legitimerad personal verksam inom
Vårdval Kronoberg - primärvård. Under 2016 planeras införande av internet-KBT.
- Några nyckeltal har tagits bort och andra har modifierats.
- Alla invånare som är folkbokförda i Sverige har numera möjlighet att lista sig på valfri
vårdcentral i landet.
- Parterna är skyldiga att kontinuerligt informera varandra om förhållanden som är av
betydelse för uppdragets genomförande.
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- Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor omarbetas. Olika
jämställdhetsperspektiv beaktas i uppföljning där så är relevant.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren. Utvärderingen kan ligga till
grund för en eventuell förändrings av ersättningsmodellen under innevarande år."
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
- Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP), Olof
Björkmarker samt ersättarna Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar om lämnade yrkanden.
Beslutsordning
När mötet återupptas lämnar ordförande följande förslag till beslut:
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar
Vårdval Kronoberg - primärvård,
att utvärdera Vårdvalets ersättningsmodell under våren 2016. Utvärderingen kan ligga
till grund för eventuell förändring av ersättningsmodellen under innevarande år,
att tillsätta en arbetsgrupp som ser över ersättningsmodellen under våren 2016 samt
att på gruppledaröverläggning den 2016-02-23 ta fram riktlinjer till arbetsgruppen."
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2016 med bilaga Övriga regleringar
Vårdval Kronoberg - primärvård.
Expedieras till
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Regionstyrelsen februari 2016





Beslutsunderlag
Missiv Vårdval Kronoberg
Vårdval Kronoberg Prmärvård Uppdragsspecifikation 2016 160204
Bilaga Övriga regleringar Vårdval Kronoberg - primärvård 160204
§ 119. Vårdval Kronoberg - primärvård
Paragrafen är justerad
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§ 56.

Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg – primärvård.
16RK243

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna revidering av Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg –
primärvård.
Sammanfattning
Landstingsstyrelsen fastställde 2012-09-04 Riktlinje för filialer inom Vårdval Kronoberg
– primärvård.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-12-09 beslöt styrelsen § 275/15 att till
regionstyrelsens sammanträde den 16 februari 2016 göra en översyn av regelverket för
filialverksamhet.
I enlighet med dokumentstyrning inom Region Kronoberg benämns dokumentet för
regelverk istället för riktlinjer. Förslag till revidering markeras med streck i
vänstermarginalen i Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg –
primärvård.
Föreslås att styrelsen godkänna revidering av Regelverk för filialverksamhet inom
Vårdval Kronoberg – primärvård, i enlighet med upprättad handling.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M) och Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna revidering av Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg –
primärvård.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Regelverk för filialverksamhet inom vårdval
Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg - primärvård
Paragrafen är justerad
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§ 57.

Medicinsk fördjupad granskning Avonova Hälsans hus i Åseda – svar
på skrivelse angående vidtagna åtgärder 15RK1160

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse avseende vidtagna åtgärder angående Medicinsk
fördjupad granskning Avonova Hälsans hus i Åseda samt
att därmed föranleds inga ytterligare åtgärder i ärendet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslöt § 245/15 att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning
vårdcentralen Avonova Hälsans Hus, samt att krav på åtgärder avseende
remissbevakning och signering/vidimering ställs till den inom Region Kronoberg
kvarvarande vårdcentralen med samma organisationsnummer som den granskade. Svar
på vilka åtgärder som vidtagits ska ha lämnas till Region Kronoberg senast 2015-12- 31.
Om inte svar inkommit senast det angivna datumet ska ekonomiska sanktioner utfärdas,
i enlighet med befintligt avtal mellan huvudmannen och Region Kronoberg.
Verksamhetsansvarig och medicinskt ledningsansvarig har den 30 december 2015 avgett
skrivelse över vidtagna åtgärder till Region Kronoberg. Skrivelsen biläggs till styrelsens
handlingar för godkännande. Därmed föranleds inga ytterligare åtgärder i ärendet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse avseende vidtagna åtgärder angående Medicinsk
fördjupad granskning Avonova Hälsans hus i Åseda samt
att därmed föranleds inga ytterligare åtgärder i ärendet.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare vårdvalsenheten
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Medicinsk fördjupad granskning Avonova Hälsans hus i Åseda - svar på vidtagna åtgärder
Åtgärder som vidtagits för Hälsans Hus i Åseda.
§245 Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Avonova Hälsans Hus
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Paragrafen är justerad
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§ 58.

Kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen
Smålandshälsan 15RK1836

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen
Smålandshälsan.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget
görs medicinsk fördjupad granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Denna kompletterande granskning av vårdcentralen Smålandshälsan genomfördes under
november månad 2015. Utfallet återfördes till verksamhetschefen 2015-11-23.
Journalanteckningarna håller generellt sett hög kvalitet och diagnoskodningen är i
huvudsak adekvat. Ett antal kontakter med fysioterapeut var felaktigt registrerade.
Verksamhetschefen har ålagts att senast 2016-03-31 redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits för att sådana kontakter i fortsättningen registreras enligt gällande regelverk.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Lennart Värmby (V), ersättarna Yngve
Filipsson (M) och Eva Johnsson (KD) samt regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
regionstyrelsen besluta
att godkänna kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen
Smålandshälsan.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk, medicinsk rådgivare vårdvalsenheten
Expedieras till
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Regionstyrelsen februari 2016



Beslutsunderlag
Missiv - kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen Smålandshälsan
Utfall kompletterande medicinsk fördjupad granskning Vårdcentralen Smålandshälsan
Paragrafen är justerad
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§ 59.

Kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen
Gränsbygdskliniken 15RK1837

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna kompletterande fördjupad medicinsk granskning vårdcentralen
Gränsbygdskliniken.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget
görs medicinsk fördjupad granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Denna kompletterande granskning av vårdcentralen Gränsbygdskliniken genomfördes
under november och december månad 2015. Utfallet återfördes till verksamhetschefen
2015-12-14.
Några avvikelser som krävde åtgärd hittades ej. Journalanteckningarna håller generellt
sett hög kvalitet och diagnoskodningen är i huvudsak adekvat.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna kompletterande fördjupad medicinsk granskning vårdcentralen
Gränsbygdskliniken.
Föredragande
Roland Olofsson Dolk
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen Gränsbygdskliniken
Utfall kompletterande fördjupad medicinsk granskning Vårdcentralen Gränsbygdskliniken
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Paragrafen är justerad
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§ 60.

Ersättningsetablering 16RK247

Sammanfattning
Ärendet omfattas av sekretess, handlingar delges därför vid sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§ 61.

Svar på motion – Motion om personcentrerad vård 15RK1605

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med så kallad
personcentrerad vård föreslås motionen bifallas.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ska starta ett pilotprojekt om personcentrerad vård inom lämplig
verksamhet/klinik. I motionen lyfts vikten av att arbeta med personcentrerad vård där
patienter och anhöriga är delaktiga i såväl planering som genomförande av vården. De
lyfter även att personcentrering ger möjlighet till större effektivitet och kan leda till bl. a
kortare väntetider, bättre kvalitet, hälsovinster samt bättre livskvalitet.
Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är det passiva
målet för medicinsk intervention, till en modell där en överenskommelse görs med
patienten som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården och
rehabiliteringen. I Region Kronoberg har ett arbete påbörjats med olika aktiviteter och
insatser avseende personcentrerad vård. Under 2016 kommer dessa att förstärkas. Bl. a
annat kan det bli aktuellt att genomföra pilotprojekt i en eller flera verksamheter.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med så kallad
personcentrerad vård föreslås motionen bifallas.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016



Beslutsunderlag
§122 Svar på motion – Motion om personcentrerad vård
Motion angående personcentrerad vård
Paragrafen är justerad
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§ 62.

Svar på motion – Introduktion och kompetensvärdering av utländsk
vårdpersonal 15RK1652

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med
introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen
bifallas.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (FP)
har inkommit med en motion om introduktion och kompetensutvärdering av utländsk
vårdpersonal. Motionärerna föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att komma med
förslag på hur Region Kronoberg kan intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in
utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet till exempel genom den modell som
utvecklats i Nässjö för läkare.
Region Kronoberg har intensifierat arbetet för att tidigt komma i kontakt med personer
som kommer till vårt land med sjukvårdskompetens. Det har påbörjats flera aktiviteter
med syftet att tillvarata dessa personer och deras kompetens i Region Kronobergs
verksamheter.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar på följande förslag till beslut:
"att eftersom Region Kronoberg redan påbörjat och avser fortsätta arbetet med
introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal föreslås motionen
bifallas."
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
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Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
§3 Svar på motion – Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal
Introduktion och kompetensutvärdering av utländsk vårdpersonal
Motion: Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal
Paragrafen är justerad

40

Protokoll
Datum: 2016-02-09

§ 63.

Remissyttrande – Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 15RK1065

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Svar ska lämnas till näringsdepartementet senast den 29 februari 2016.
Inriktningsunderlaget och inlämnade remissvar kommer att ligga till grund för
infrastruktur propositionen, vilken förväntas komma i slutet av året. Genom
infrastrukturpropositionen kommer Trafikverket att få uppdrag att upprätta en nationell
plan och Region Kronoberg i egenskap av länsplaneupprättare få uppdraget att upprätta
ny länstrasportplan för perioden 2018 – 2029. Länstransportplanen, är efter att den
antagits av regeringen, Region Kronobergs uppdrag till Trafikverket att utveckla länets
infrastruktur.
Region Kronobergs svar på inriktningsplaneringen bygger på gemensamma
ställningstaganden utifrån det sydsvenska positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar
ett starkt Sverige”, vilket är framtaget gemensamt av Sydsveriges sex regioner;
Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Det sydsvenska
positionspapperet bifogas detta remissvar som bilaga.
Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen av det regionala
tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig för den regionala kollektivtrafiken.
Yttrandet bygger på fortlöpande samverkan med kommunerna i tjänstemannagruppen
för infrastruktur, näringslivet och andra aktörer i regionen.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar att nedanstående sammanfattning läggs till förslaget till
remissyttrande och att det också blir regionens underlag för opinionsarbete inför
kommande regeringsproposition:
"Sammanfattning av Region Kronobergs remissvar inriktningsunderlag (ärende
28)
- Öka anslaget till Länstransportplaner. För att en acceptabel standard ska kunna hållas
på det regionala och enskilda vägnätet och för att satsningar på cykelvägar, hållplatser
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och samåkningsparkeringar för kollektivtrafik ska upprätthållas, måste anslaget till LTP
höjas drastiskt.
Den nuvarande tågtrafiken mellan Växjö och Alvesta, skapar kapacitetsproblem med
bristande punktlighet som följd. Byggandet av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö
måste påbörjas nu och i samband med de nya stambanorna måste även sträckan AlvestaVärnamo bli dubbelspår.
- Åtgärda återstående delar av Väg 25, så 100 km/h blir gällande hastighet mellan
Kalmar och Halmstad.
- Förstärk Södra stambanans kapacitet genom att bygga bort plankorsningar, bygga
förbigångsspår och återupprätta kvalitén. Stambanan måste vara säker och tillgänglig för
både fjärr-, regional- och godstrafik.
- Inrätta ett särskilt stöd för förstärkning av broar och bärighet på väg, inför ett
eventuellt införande av 74 tons lastbilar.
- Bygg sydostlänken för att skapa utrymme på södra stambanan och för att upprätta en
bra kommunikation från Karlshamns hamn.
- Starta planeringen för att förstärka hela Kust till kust banan Kalmar-Värnamo, så att
200 km/h blir möjlig framfart.
- De nya stambanorna måste planeras och anslutas till anslutande sidobanor och regional
kollektivtrafik. Byggandet måste lösas utan påverkan av anslaget till övrig infrastruktur."
- Michael Öberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden till besvarandet:
"Interregional tillgänglighet (s 3, stycke 3)
Vi betonar vikten av att börja bygga ut stambanan från Malmö/Lund, samt
järnvägssträckan Sydostlänken från kombiterminalen i Älmhult till Blekinge kustbana,
för att avlasta Södra stambanan genom Skåne.
IT-infrastruktur (tillägg sammanfattning)
Ökat behov av samordning och samhandling mellan digitala infrastrukturen och
transportinfrastrukturen."
- Lennart Värmby (V) lämnar följande ändringsyrkande till Sven Sunessons (C) yrkande:
"För att klara behoven och målsättningarna med den långsiktiga
infrastrukturplaneringen behövs en betydande höjning av anslaget till infrastrukturen."
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag samt
Sven Sunessons (C), Michael Öbergs (MP) och Lennart Värmbys (V) yrkanden.
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Beslutsordning
Utifrån arbetsutskottets diskussion föreslår ordförande att samtliga yrkanden inarbetas i
förslaget till remissyttrande. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningten föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016






Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande över inriktingsplanering
Remissyttrande - Inriktingsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029
Positionspapper - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige 151218
Remiss gällande Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2018-2029
Regeringsbeslut. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för
perioden 2018-2029. N2015/4305
Paragrafen är justerad
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§ 64.

Remissyttrande – Trafikplan Växjö centrum 15RK2102

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Växjö
kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Växjö kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Tekniska nämndens arbetsutskott i Växjö kommun har skickat Trafikplan Växjö
centrum på remiss till berörda t o m 2016-02-25.
Trafikplan Växjö centrum ska ta ett helhetsgrepp på trafiken i centrala Växjö.
Trafikplanen ska utveckla och ge en mer ingående analys av och motivera till föreslagna
åtgärder från tidigare utredningar. Åtgärderna ska vara en del i att nå Växjös mål om ett
långsiktigt hållbart transportsystem. Fokus ligger därmed på att underlätta för långsiktigt
hållbara transportmedel och kan sammanfattas enligt nedan:
- Förstärk Storgatan vid korsningen med Västra Esplanaden, Västergatan och
Kungsgatan.
- Prioritera fotgängare och cyklister.
- Etablera cykelställ nära målpunkter och vid noder.
- Tillgänglighetsanpassa för funktionshindrade.
- Enkelrikta gator för att ge utrymme till uteserveringar, fotgängare och cyklister.
- Attraktiva gångstråk till och genom centrum samt till och från parkeringsanläggningar.
- Erbjuda cyklister cykelstråk som kan utgöra alternativ till Storgatan.
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på Växjö kommuns ambition att ta ett helhetsgrepp över
trafiken i centrala Växjö med fokus på ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Region Kronoberg saknar dock en inledande samlad analys över trafikflödena i centrum
och vilka konsekvenser flödena ger i förhållande till de föreslagna förändringarna. Flera
stor byggprojekt pågår i centrum, ex WTC, Drottninggatan och stationsområdet, vilka
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kommer att påverka dagens trafiksituation. Växjö kommun har också en uttalad
ambition att växa till 100 000 invånare inom några år. Ur detta perspektiv blir det än
viktigare att göra en samlad analys över trafiksituationen i centrala Växjö. Utan denna
analys blir det svårt att bedöma vad olika förslag får för konsekvenser i övriga delar av
centrum utom just där förändringen genomförs.
Vissa delar har utretts och beskrivs omfattande som cykelparkeringar och trafiksäkerhet
i korsningar med Storgatan. För att nå potentialen med överflyttning från biltrafik till
gång och cykel, bör åtgärderna kompletteras med en fördjupad beteendeanalys runt
mobility management åtgärder. Även en analys av kollektivtrafikens förutsättningar och
vilka konsekvenser olika förslag skulle få för densamma saknas. Till exempel att ta bort
plankorsningen Järnvägen-Lidbergsgatan medför en överflyttning till Södra
Järnvägsgatan och därmed också kollektivtrafikens hårdast belastade punkt,
Linnérondellen.
För att underlätta för kollektivtrafiken i centrum och sträva mot uppsatta mål i
kommunens transportplan, samt regionens Trafikförsörjningsprogram, krävs en samlad
plan av åtgärder. En analys över trafikflöden kan belysa dagens hinder i
kollektivtrafiksystemet och tillse att en ökning av trafikutbudet inte medför ytterligare
svårigheter. Exempel på känsliga punkter är:
- Linnérondellen
- Linnégatan
- Storgatan
- Sigfrids rondell
Region Kronoberg anser att förslaget till Trafikplan Växjö centrum har en ambitiös
ansats men behöver kompletteras med:
- Samlad analys över trafikflöden i centrum och vilka konsekvenser olika åtgärder får.
- Fördjupad beteendeanalys runt mobility management åtgärder.
- Förtydligande av kollektivtrafikens roll när Växjö har 100 000 invånare.
- Förtydligande kring vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att kollektivtrafiken
fungerar till och från Växjö resecentrum.
- Plan för hur ovan nämnda känsliga punkterna för kollektivtrafiken kan förbättras.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
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att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Växjö
kommun.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande Trafikplan Växjö centrum
Remissyttrande - Trafikplan Växjö centrum
Remiss av Trafikplan Växjö Centrum
Paragrafen är justerad
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§ 65.

Remissyttrande – Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa
15RK2209

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Promemorian föreslår avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år och äldre fr.o.m.
den 1 januari 2017, att tandvård blir avgiftsfri för unga t.o.m. det år de fyller 21 år fr.o.m.
den 1 januari 2017 och t.o.m. det år de fyller 23 år fr.o.m. den 1 januari 2018 och att
preventivmedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för unga under 21 år
fr.o.m. den 1 januari 2017.
Region Kronoberg tillstyrker förslagen att införa avgiftsfri öppenvård för personer som
är 85 år och äldre., att förlänga den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården och att
preventivmedel blir kostnadsfria.
Synpunkter
Att införa avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år och äldre kan innebära att
äldre personer söker vård tidigare. Förebyggande insatser gör att äldre kan leva ett
friskare liv samtidigt som hälso- och sjukvården kan bedrivas mer effektivt.
Förslaget tros ha positiva konsekvenser för en mer jämlik och jämställd hälsa. Genom
att införa avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år och äldre styrs vårdbesöken till
öppenvården och färre dyra akutinläggningar krävs.
Att förlänga den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården i två steg upp till 23 års ålder
kan stimulera till att ungdomar etablerar ett stabilt besöksmönster hos tandvården.
Region Kronoberg vill dock påpeka att det finns en risk för att ungdomar födda 1995
och 1996 skjuter upp sin tandvård tills de åter får den avgiftsfri. Det kommer att
innebära ett administrativt merarbete att åter ta in de aktuella åldersgrupperna
(årgångarna 1995 och 1996) och låta dem välja tandläkare på nytt. Region Kronoberg vill
också påpeka att om gränsen för att omfattas av landstingets och regionernas
tandvårdsstöd succesivt flyttas upp till 23 års ålder kommer mycket av den ortognata
kirurgin (käkoperationer) med tandreglering och efterföljande protetisk behandling att
hamna i den avgiftsfria barn-och ungdomstandvården vilket innebär stora kostnader.
Region Kronoberg vill även framhålla att det är personer mellan 65 och 75 år som har
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det största tandvårdsbehovet och de högsta kostnaderna och därmed är i störst behov
av skydd mot höga kostnader.
Att subventionera preventivmedel kan leda till att antalet oönskade graviditeter minskar
och att patienterna får tillgång till preventivmedel på lika villkor över hela landet.
Förslagen är kostnadsfinansierade.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar att följande besvarande ska antas:
"Region Kronoberg delar inte utredningens slutsatser eftersom vi gör andra
prioriteringar och avstyrker därför utredningens förslag."
- Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Sven Sunessons (C)
yrkande.
- Lennart Värmby (V) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) yrkande.
Hon ställer propostion på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa
Remissyttrande - Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa
Remiss: Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa. (Ds 2015:59).
Remiss. Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa.
Paragrafen är justerad
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§ 66.

Remissyttrande – Förslag till regional handlingsplan för
klimatanpassning i Kronobergs län 16RK146

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronoberg beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Länsstyrelsen tog 2014 fram en regional handlingsplan för klimatanpassning i
Kronobergs län. Syftet med handlingsplanen är att ge kommuner och regionala aktörer
vägledning i klimatanpassningsarbetet. Under 2015 tog länsstyrelsen, i samarbete med
kommuner och andra aktörer, fram en LIFE-ansökan till EU med syfte att ansöka om
medel för att genomföra handlingsplanen. I arbetet med ansökan framkom ett behov av
att revidera handlingsplanen.
Länsstyrelsen önskar synpunkter på följande:
1. Är det några ytterligare åtgärder som bör lyftas fram?
2. Är åtgärderna relevanta och bra formulerade för er verksamhet?
3. Finns det invändningar mot någon åtgärd?
I handlingsplanen föreslås att Region Kronoberg:
- tillsammans med länsstyrelsen, kommuner och Energikontor Sydost tar ett
helhetsgrepp om klimat- och energifrågor i länet genom bildandet av en gemensam
organisation med namnet Klimatsatsning Kronoberg (nr 2),
- tillsammans med länsstyrelsen och kommuner genomför informationsinsatser inom
klimatanpassning (nr 8 och 9),
- i samarbete med länsstyrelsen och kommunerna anordnar informationsträffar och
utbildning till berörd personal inom vård, omsorg och skola om vilka åtgärder som ska
vidtas vid exempelvis värmeböljor (nr 32),
- ska ha rutiner för att bevaka varning för värmebölja från SMHI samt har beredskap för
att hantera konsekvenserna av värmebölja i vården (nr 33),
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- informerar allmänheten exempelvis genom sjukvårdsupplysningen om vad man bör
tänka på vid exempelvis långvarig värmebölja (nr 34).
Synpunkter
Region Kronoberg ser positivt på förslaget till regional handlingsplan för
klimatanpassning i Kronobergs län och anser att handlingsplanen är omfattande och
ambitiös.
Angående åtgärd nr 2 så har Energikontor Sydost under 2015 genomfört en utredning
om hur klimatåtgärdsplaner i Kronoberg kan realiseras. Utredningen finansierades av
Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. Utredningen föreslår att en
organisation med namn Klimatsatsning Kronoberg ska bildas och beslut om upplägg
och arbetsformer ska tas av Region Kronoberg och Länsstyrelsen under våren 2016.
För åtgärd nr 33 har Region Kronoberg redan en rutin med larm från SMHI till
regionens tjänsteman i beredskap.
Angående åtgärd nr 34 så är information framtagen och samordnad med nationell
information på 1177 Vårdguiden.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande Förslag till handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län
Remissyttrande - Förslag till handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län
Remiss av Regional handlingsplan för klimatanpassning i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 67.

Skriftligt informationsärende - Verksamhetsplaner för nämnderna 2016
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsplaner 2016 för regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden redovisas till regionstyrelsen för information. Verksamhetsplanen för
hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterades av nämnden i januari 2016 och redovisas
efter fastställande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
VP-2016 RUN, slutlig
Styrkort Trafiknämnden 2016_151109
Verksamhetsplan 2016, Kulturnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 68.

Skriftligt informationsärende - ESF-rådets beslut om ansökan om
projektmedel för centrum för Community Media i Kronoberg 15RK855

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Öppna Kanalen Växjö (ÖKV) har ansökt om medel för ett treårigt projekt för att skapa
en lokal/regional plattform för demokratiutveckling genom ett center för Community
Media Kronoberg. Enligt ansökan ska projektet finansieras dels genom projektmedel
från Europeiska socialfonden (ESF) och dels fördelas på länets kommuner och Region
Kronoberg.
Regionstyrelsen beslutade § 117/2015 i att ställa sig positiv till deltagande i projektet
under förutsättning att en majoritet av länets kommuner också förklarar sig villiga att
delta. Regionstyrelsen beslutade vidare § 190/2015 att ställa sig positiv till deltagande i
projektet under förutsättning att kostnaden inte överstiger de sökta medlen 400 000
kronor per år under tre år samt att projektets övriga finansiering är garanterad.
Svenska ESF-rådet meddelade i skrivelse 2016-02-05 att projektansökan har avslagits
eftersom det bedöms ha en för nära koppling till ÖKV:s ordinarie verksamhet.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016




Beslutsunderlag
Beslut.
§117 Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av resurscentrum för media i Kronoberg
§190 Ansökan om stöd/strukturstöd för utveckling av resurscentrum för media i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 69.

Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2016-02-16 16RK70

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Protokoll från styrelsesammanträde i Växjö Småland Airport AB 2015-12-11
(reviderat)
2. Protokoll från styrelsemöte i Psykiatrihistoriska muséet 2015-12-08
3. AER årsrapport för Region Kronoberg 2015
4. Minnesanteckningar AER Committees Autumn Plenary meetings 2015
5. Patientavgifter fr o m den 1 januari 2016 (SKL)
6. Ändrad sammansättning av Övervakningskommittén för de åtta regionala
strukturfondsprogrammen för programperioden 2014-2020 (Näringsdepartementet)
7. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till
bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (SKL)
8. Uppdrag att utbetala medel i enlighet med överenskommelse om stöd till bättre
resursutnyttjande i hälso- och sjukvården (Socialdepartementet)
9. Cirkulär 16 03 - Ändringar i socialförsäkringsbalken fr o m 1 feb 2016 (SKL-Pacta)
10. Cirkulär 16 03 Bilaga 1 - Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
(SKL-Pacta)
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen februari 2016
Paragrafen är justerad

55

Protokoll
Datum: 2016-02-09

56

Protokoll
Datum: 2016-02-09

§ 70.

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har överlämnat beslutsrätten 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 februari 2016










Delegeringsbeslut
16RK4-1 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 1/2016
16RK4-2 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 2/2016
16RK4-3 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 3/2016
16RK4-4 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 4/2016
16RK16-1 Regionsjuristens delegationsbeslut nr 1/2016
16RK18-1 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 1/2016
16RK18-2 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 2/2016
16RK8-1 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 1/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK16-2 Regionsjuristens delegationsbeslut nr 2/2016: Yttrande till Förvaltningsdomstolen
(underlag se 16RK204)
Paragrafen är justerad
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