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§ 75.

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 2016-03-16.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker x.
Paragrafen är justerad
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§ 76.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-03-10, med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande extra ärenden inkommit:
- Utseende av ombud till bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB 2016
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-03-10.
Paragrafen är justerad
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§ 77.

Tidssättning av medborgarförslag - Ersättning för patienter med
syrgaskoncentrator 15RK2144

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att det behandlas av regionfullmäktige i samband med beslut om taxor och avgifter för
2017.
Sammanfattning
Staffan Johansson, Timmervägen 27, Alvesta, har lämnat ett medborgarförslag till
regionfullmäktige om extra kostnader för patienter med syrgaskoncentrator. Förslaget
har följande yrkande:
- att patienter med syrgaskoncentrator ersätts med 400 kronor per månad för
elkostnader eller att egenavgiften för medicin och läkarvård tas bort för denna grupp.
Yrkande
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar
"att ärendet behandlas av regionfullmäktige i samband med beslut om taxor och avgifter
för 2017."
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att det behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ekonomidirektör


Beslutsunderlag
Mediciner och läkarvård har ett högkostnadsskydd, var för sig.
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Paragrafen är justerad
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§ 78.

Tidssättning av motion - Översyn av centrumorganisationen i Region
Kronoberg 16RK359

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2016.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har lämnat en motion till regionfullmäktige om översyn av Region Kronobergs
centrumorganisation. Motionen har följande yrkande:
- att en översyn av centrumorganisationen genomförs med syfte att föreslå förändringar
för förbättrad styrning, minskad administration och möjligheter till en mer
kostnadseffektiv organisation.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige april 2016


Beslutsunderlag
Motion: Översyn av centrumorganisationen i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 79.

Tidssättning av motion - Vården av kvinnor med endometrios
16RK364

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD och Anna Zelvin (KD) har lämnat en
motion till regionfullmäktige om vård av kvinnor med endometrios. Motionen har
följande yrkanden:
- att ge regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera vården och bemötandet av
endometriospatienterna i Kronoberg samt
- att återkomma till regionfullmäktige med förslag till hur den framtida vården och
bemötandet av endometriospatienterna i Kronoberg ska förbättras.
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 2016.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige juni 2016


Beslutsunderlag
Motion - Vården av kvinnor med endometrios
Paragrafen är justerad
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§ 80.

Fördelning av statsbidrag 15RK2062

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fördela 5,1 miljoner kronor avseende proaktiva eller integrationsåtgärder varav
- 1,5 miljoner fördelas under 2016 till vårdvalet för tillfällig anställning av PTPpsykologer (totalt under 2016-2017 3,1 miljoner kronor),
- 3,1 miljoner kronor fördelas under 2016 till regionala utvecklingsnämnden för
utbildning, språkpraktik för nyanlända flyktingar med vårdkompetens,
- 0,5 miljoner kronor fördelas under 2016 till stipendier vid Linnéuniversitetet för att
hjälpa nyanlända med högre utbildning att validera och komplettera sin kompetens,
att uppdra till regiondirektören att utbetala motsvarande interna bidrag samt
att finansiera PTP under 2017 (1,6 miljoner kronor) med tilläggsbudget om
flyktingbidraget upphör 2017.
Sammanfattning
Den 16 februari 2016 beslutade regionstyrelsen att statsbidraget på 39,4 miljoner kronor
för flyktingmottagning 2016 fördelas inom kategorierna utökat behov, strategisk
personalrekrytering för kommande behov samt proaktiva eller integrationsåtgärder.
Regionstyrelsen uppdrog till regionstyrelsens arbetsutskott att fortlöpande besluta om
fördelningen av bidraget till de olika kategorierna och till nämnderna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att fördela 5,1 miljoner kronor avseende proaktiva eller integrationsåtgärder varav
- 1,5 miljoner fördelas under 2016 till vårdvalet för tillfällig anställning av PTPpsykologer (totalt under 2016-2017 3,1 miljoner kronor),
- 3,1 miljoner kronor fördelas under 2016 till regionala utvecklingsnämnden för
utbildning, språkpraktik för nyanlända flyktingar med vårdkompetens,
- 0,5 miljoner kronor fördelas under 2016 till stipendier vid Linnéuniversitetet för att
hjälpa nyanlända med högre utbildning att validera och komplettera sin kompetens,
att uppdra till regiondirektören att utbetala motsvarande interna bidrag samt

11

Protokoll
Datum: 2016-03-15

att finansiera PTP under 2017 (1,6 miljoner kronor) med tilläggsbudget om
flyktingbidraget upphör 2017.
Expedieras till
Regiondirektör







Beslutsunderlag
Missiv - Fördelning av statsbidrag
Regeringsbeslut tillfälligt stöd inom UO25
PTP-psykologer
Stipendier för nyanlända med högre utbildning
Språkpraktik 160310
§27 RS Fördelning av statsbidrag
Paragrafen är justerad
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§ 81.

Samordning av uppdragstid för pensionsrätt – Roland Gustbée
16RK524

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att samberäkning görs av uppdragstiderna i Regionförbundet södra Småland och Region
Kronoberg för Roland Gustbée. Uppdragen i RFSS och Region Kronoberg betraktas
som ett pågående uppdrag hos samma huvudman och Roland Gustbée omfattas därmed
av PBF i sitt uppdrag.
Sammanfattning
Roland Gustbée (RG) har sedan 2015-01-01 förtroendeuppdrag på heltid i Region
Kronoberg. Före 2015 har RG haft förtroendeuppdrag på heltid i Regionförbundet
Södra Småland (RFSS) och då omfattats av PBF.
RFSS var en egen huvudman fram till 2014-12-31 och införlivades 2015-01-01 i Region
Kronoberg. Om sammanläggning av uppdragstiderna sker betraktas uppdragen hos
RFSS och Region Kronoberg som ett sammanhängande uppdrag och därmed omfattas
RG av PBF även i sitt uppdrag i Region Kronoberg.
Jäv
Roland Gustbée (M) och Robert Olesen (S) anmäler jäv under regionstyrelsens
arbetsutskotts behandling av pensionsärenden och deltar inte i handläggning och beslut
av §§ 81-82.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att samberäkning görs av uppdragstiderna i Regionförbundet södra Småland och Region
Kronoberg för Roland Gustbée. Uppdragen i RFSS och Region Kronoberg betraktas
som ett pågående uppdrag hos samma huvudman och Roland Gustbée omfattas därmed
av PBF i sitt uppdrag.
Expedieras till
Löneavdelningen
Kanslidirektör
Beslutsunderlag
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Missiv - Samordning av uppdragstid för pensionsrätt - Roland Gustbée
Pensionsreglemente förtroendevalda Region Kronoberg (LF 2014-06-17)
Paragrafen är justerad
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§ 82.

Samordning av uppdragstid för pensionsrätt – Robert Olesen
16RK523

Beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att samberäkning görs av uppdragstiderna i Regionförbundet södra Småland och Region
Kronoberg för Robert Olesen. Uppdragen i RFSS och Region Kronoberg betraktas som
ett pågående uppdrag hos samma huvudman och Robert Olesen omfattas därmed av
PBF i sitt uppdrag.
Sammanfattning
Robert Olesen (RO) har sedan 2015-01-01 förtroendeuppdrag på heltid i Region
Kronoberg. Före 2015 har RO haft förtroendeuppdrag på heltid i Regionförbundet
Södra Småland (RFSS) och då omfattats av PBF.
RFSS var en egen huvudman fram till 2014-12-31 och införlivades 2015-01-01 i Region
Kronoberg. Om sammanläggning av uppdragstiderna sker betraktas uppdragen hos
RFSS och Region Kronoberg som ett sammanhängande uppdrag och därmed omfattas
RO av PBF även i sitt uppdrag i Region Kronoberg.
Jäv
Robert Olesen (S) och Roland Gustbée (M) anmäler jäv under regionstyrelsens
arbetsutskotts behandling av pensionsärenden och deltar inte i handläggning och beslut
av §§ 81-82.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att samberäkning görs av uppdragstiderna i Regionförbundet södra Småland och Region
Kronoberg för Robert Olesen. Uppdragen i RFSS och Region Kronoberg betraktas som
ett pågående uppdrag hos samma huvudman och Robert Olesen omfattas därmed av
PBF i sitt uppdrag.
Expedieras till
Löneavdelningen
Kanslidirektör



Beslutsunderlag
Missiv - Samordning av uppdragstid för pensionsrätt Robert Olesen
Pensionsreglemente förtroendevalda Region Kronoberg (LF 2014-06-17)
Paragrafen är justerad

15

Protokoll
Datum: 2016-03-15

16

Protokoll
Datum: 2016-03-15

§ 83.

Utseende av fullmäktige till bolagstämma för Landstingens
Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för perioden 2016-2018 16RK426

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Anna Fransson och Suzanne Frank till fullmäktige för Region Kronoberg vid
bolagsstämmor för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för perioden
2016-2018.
Sammanfattning
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har kallat till bolagsstämma 2016-0518, klockan 14.00–15.00 i Stockholm.
Enligt LÖF:s bolagsordning har varje delägare rätt att välja två fullmäktige till
bolagsstämman. Detta uppdrag är personligt och kan inte delegeras, vid förhinder krävs
därför att ny fullmäktig utses av delägaren. Uppdraget som fullmäktig kan väljas för en
mandatperiod.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Anna Fransson och Suzanne Frank till fullmäktige för Region Kronoberg vid
bolagsstämmor för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för perioden
2016-2018.
Expedieras till
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)


Beslutsunderlag
Information om tidpunkt för ordinarie bolagsstämma vid Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
LÖF. 2016-05-18
Paragrafen är justerad
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§ 84.

Utseende av ombud till bolagsstämma för AB Regionteatern BlekingeKronoberg 16RK541

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Olof Björkmarker till ombud för Region Kronoberg vid bolagsstämma för AB
Regionteatern Blekinge-Kronoberg 2016-04-08, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg har kallat till bolagsstämma 2016-04-08, klockan
11.00, i Växjö.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x till ombud för Region Kronoberg vid bolagsstämma för AB Regionteatern
Blekinge-Kronoberg 2016-04-08, med x som ersättare.
Expedieras till
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg



Beslutsunderlag
Kallelse till ordinarie bolagsstämma för AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg 2016-04-08
Bolagsordning och aktieägaravtal
Paragrafen är justerad
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§ 85.

Utseende av ombud till bolagsstämma för ALMI Företagspartner
Kronoberg AB 2016 16RK32

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Olof Björkmarker till ombud för Region Kronoberg vid bolagsstämma för
ALMI Företagspartner Kronoberg AB 2016-04-26, med Suzanne Frank som ersättare.
Sammanfattning
ALMI Företagspartner Kronoberg AB har meddelat att bolagsstämma kommer att
genomföras 2016-04-26, klockan 10.00. Föredragningslista med möteshandlingar
kommer att delges ombudet tidigast fyra veckor innan stämman.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x till ombud för Region Kronoberg vid bolagsstämma för ALMI
Företagspartner Kronoberg AB 2016-04-26, med x som ersättare.
Expedieras till
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Paragrafen är justerad
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§ 86.

Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att inbjudningarna till Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
samt Våldsbejakande extremism lämnas utan åtgärd,
att inbjudan till Hållbar regional utveckling överlämnas till regionala
utvecklingsnämnden för eget ställningstagande samt
att ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott eller ersättare för dessa ges möjlighet att
delta i Presentation av regeringens bedömning av ekonomin och nyheter i
budgetpropositionen.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudan till följande kurser och konferenser
inkommit:
- Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
(Socialdepartementet/Försäkringskassan), flera tillfällen under mars-april 2016
- Våldbejakande extremism (Brottsförebyggande Centrum i Värmland), 2016-04-06,
Karlstad
- Hållbar regional utveckling - skapa regionala bilder med hjälp av fakta, statistik och
analyser (Sveriges Kommuner och Landsting), 2016-05-24, Stockholm
- Presentation av regeringens bedömning av ekonomin och nyheter i
budgetpropositionen (Region Kronoberg), 2016-05-03, Växjö
Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden




Beslutsunderlag
Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro
Våldsbejakande extremism 2016-040-6. Anmälan senast 2016-03-30
Inbjudan till Hållbar regional utveckling 2016-05-24
Paragrafen är justerad
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§ 87.

Information om nytt sammanträdesdatum för RSAU i maj 2016
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande informerar om att RSAU:s sammanträde 2016-05-03 flyttas till 2016-05-04.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 88.

Utseende av ombud till bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB 2016
16RK34

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
RyssbyGymnasiet AB 2016-03-23, med Roland Gustbée som ersättare.
Sammanfattning
RyssbyGymnasiet AB har kallat till bolagsstämma 2016-03-23, klockan 9.00.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V).
Expedieras till
RyssbyGymnasiet AB


Beslutsunderlag
Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Ryssbygmnasiet AB, den 23 mars 2016
Paragrafen är justerad
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§ 89.

Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-03-22
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-03-29.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker x.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016
Paragrafen är justerad
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§ 90.

Godkännande av dagordning till regionstyrelsen 2016-03-22
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-03-16, med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Följande tilläggs föreslås till regionstyrelsens föredragningslista för 2016-03-22:
- Ordförande Anna Fransson (S) föreslår att extra informationsärende om förslag till ny
regionindelning läggs till föredragningslistan.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-03-16.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016
Paragrafen är justerad
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§ 91.

Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016
Paragrafen är justerad

25

Protokoll
Datum: 2016-03-15

§ 92.

Månadsrapport februari 2016 - Region Kronoberg 16RK197

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadsrapport februari 2016 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Information om månadsrapport för februari 2016 för Region Kronoberg redovisas.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP),
Roland Gustbée (M) och ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna månadsrapport februari 2016 för Region Kronoberg.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016


Beslutsunderlag
PP RSAU 2016-03-15 - Månadssammandrag februari 2016
Paragrafen är justerad
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§ 93.

Årsredovisning Region Kronoberg 2015 16RK472

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2015 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna
Sammanfattning
För 2015 konstateras att den besvärliga bemanningssituationen kvarstår i allt väsentligt
inom hälso- och sjukvården med dyra lösningar för hyrpersonal, användning av
resursenheten och övertid. Sjukfrånvaro och övertid ökade under 2014 och har sedan
fortsatt under hela 2015. Bland de orsaker som anges vid sjukskrivning är ökningen
störst gällande infektioner, psykisk ohälsa samt ”korttidsfrånvaro”.
Användning av hyrläkare ökade under 2014 inom samtliga centrum och har fortsatt att
öka 2015. Störst problem redovisas inom primärvård som en konsekvens av
pensionsavgångar. Svårigheten att rekrytera färdiga specialistläkare har lett till strategin
att öka självförsörjandegraden av specialistläkare på sikt genom att öka intaget av både
AT- och ST-läkare samt start av utbildningsvårdcentral. Merkostnaden för
specialistbristen kan ses som en sedan länge uppbyggd kompetensutvecklingsskuld som
nu förfaller till betalning.
Trots ovan nämnda bemanningssvårigheter är tillgängligheten god i flertalet
verksamheter när det gäller nybesök till läkare. Väntetiderna till behandling är däremot
längre jämfört med 2014 pga. rekryteringssvårigheter för operationsavdelningen. Antal
väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri har fortsatt att öka. Inom
primärvården har 66 % av de som bedömts ha behov fått läkartid samma dag.
Nationella mätningar visar att kronobergarna är nöjda och har stort förtroende för
hälso- och sjukvården.
Kollektivtrafikresandet i regionen har i det närmaste utvecklats planenligt, och en
närmare blick på respektive trafikslag visar att särskilt Krösatågstrafiken uppvisar mycket
glädjande ökningar – detta kompenserar i stor utsträckning att Öresundståg
resandemässigt inte riktigt nådde upp till de beräknade volymerna. Resandet under 2015
infriade de budgeterade resandeökningarna för busstrafiken.
Under året antogs det regionala trafikförsörjningsprogrammet och länstrafiken har
applicerat flera av de mål och styrtal som ingår i detta i verksamhetsplanen för
kommande år. Ett av dessa mål är kollektivtrafikens marknadsandel i länet och denna
befinner sig på i stort sett samma nivå som för föregående år. Ett annat är
kundnöjdheten, som har utvecklats positivt – och särskilt området som rör enkelhet vid
köp av biljetter och kort där länstrafiken uppvisade bästa resultatet i hela landet i
Kollektivtrafikbarometern.
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Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i
enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg
övertog även övriga delar i Regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga
kommunfullmäktigeförsamlingar i länet. Under året har ett arbete skett med att integrera
ovanstående uppdrag inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde.
Nämnden har under året berett ett flertal övergripande strategier inom ramen för det
statliga uppdraget som exempelvis Regional utvecklingsstrategi, Regional
Innovationsstrategi och Kompetensförsörjningsstrategi.
Region Kronobergs ekonomiska resultat för 2015 uppgår totalt till ett överskott på 52
mnkr inklusive engångsposter (efter balanskravsutredning uppgår resultatet till 9 mnkr).
Redovisat resultat innebär att regionfullmäktiges fastställda mål på ett helårsresultat om
81 miljoner kronor, motsvarande 1,6 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, inte
uppfylls. Det är framförallt kostnadsutvecklingen för bemanning och köpt vård inom
hälso- och sjukvården som gör att resultatmålet inte nås. Hälso- och sjukvårdsledningen
har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram en handlingsplan för att få
en ekonomi i balans över tid.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2015 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Årsredovisning Region Kronoberg 2015
Årsredovisning 2015 Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 94.

Årsredovisning och revisionsberättelse Markaryds
samordningsförbund 2015 15RK991

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Sammanfattning
Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds kommun, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen en av fyra huvudmän i Markaryds Samordningsförbund.
Samordningsförbundet bildades 2006.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds kommun,
som har kontakt med minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av
samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning. Unga personer
upp till 30 år med funktionsnedsättning är prioriterade.
Markaryds Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2015. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen
skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
I underlaget till revisionsberättelse påtalas vissa brister avseende verifikationers underlag,
momshantering, målformulering och måluppfyllelse men revisorernas bedömning är att
ansvarsfrihet kan ges. Region Kronberg vill efter granskning av årsredovisning och
underlag påtala följande förbättringsområden: redovisningsunderlag, momshantering
samt målformulering och måluppföljning. Detta påtalades även vid granskning av
årsredovisning 2014.
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Markaryds
Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i
Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
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att bevilja förbundsstyrelsen för Markaryds Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Årsredovisning 2015 och revisionsberättelse Markaryds samordningsförbund
Godkänd årsredovisning 2015 Markaryds Samordningsförbund
Resultat av granskning Samordningsförbundet Markaryd
Revisionsberättelse 2015 Markaryds Samordningsförbund
Paragrafen är justerad
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§ 95.

Fördelning av generell uppräkning 2016 16RK570

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa fördelningen av generell uppräkning per nämnd på totalt 140 miljoner
kronor enligt nedan och överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fattade i november 2015 beslut om budget för 2016 med plan 20172018. I beslutet fanns en post om 140 miljoner kronor för generell uppräkning som
skulle fördelas utifrån i budgetdokumentet angivna procentsatser. Uppräkningen består
av kompensation för lönerevisioner samt för beräknade prisökningar. Följande
fördelning har nu räknats fram:
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa fördelningen av generell uppräkning per nämnd på totalt 140 miljoner
kronor enligt nedan och överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Fördelning av generell uppräkning
Protokollsutdrag RF § 176/015
Paragrafen är justerad
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§ 96.

Tilläggsbudget 2016 16RK90

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget drift för år 2016 på
totalt 5 miljoner kronor
Sammanfattning
Enligt Region Kronobergs nuvarande principer för ekonomistyrning (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 verksamhetsutvecklande projekt eller
investeringar.”
Regionfullmäktige har i budget 2016 avsatt 5 miljoner kronor att disponeras för
tilläggsbudgetering och beviljade tillägg ska därför rymmas inom denna avsatta
driftsram. Begäran om tilläggsbudget för 2016 har inkommit från Trafiknämnden,
Regionala utvecklingsnämnden, Kulturnämnden samt Grimslövs Folkhögskola. Utöver
det har Regionfullmäktiges presidium beviljat regionens revisorer att föra med sig hela
sitt överskott från 2015. Sammantaget finns det begäran om tilläggsbudget på 5,584
miljoner kronor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande förslag till fördelning av tilläggsbudget drift för år 2016 på
totalt 5 miljoner kronor
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016







Beslutsunderlag
Missiv - Tilläggsbudget 2016
Förslag till tilläggsbudget 2016
Begäran om tilläggsersättning 2016 TN
Begäran om Tilläggsbudget 2016 KN
Begäran Tilläggsbudget 2016 RUN
Begäran om tilläggsbudget 2016 Grimslövs folkhögskola
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Minnesanteckningar revisionen - RF presidium 2015-11-12
Revisionens resultat 2015
Paragrafen är justerad
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§ 97.

Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2016
16RK407

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen om regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2016.
Sammanfattning
Det föreligger en överenskommelse i Södra sjukvårdsregionen om regionala priser och
ersättningar för 2016. Nytt för 2016 är en abonnemangsmodell som kommer att jämna
ut fluktuationerna i kostnader övertid. 50 % av kostnaderna kommer att ligga som ett
fast abonnemang medan övrig debitering sker rörligt enligt prislistan. Prislistan baseras
på självkostnad och räknas fram från de två senaste hela åren, i detta fall 2013 och 2014.
Preliminära försiktiga beräkningar förutsatt oförändrat behov av regional vård 2016 ger
en något lägre kostnad, cirka 10 miljoner för Region Kronoberg.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Lennart Värmby (V), Michael Öberg
(MP), Sven Sunesson (C), ersättaren Eva Johnsson (KD), regiondirektören Martin
Myrskog och medicinske rådgivaren Styrbjörn Östberg.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna överenskommelsen om regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2016
§56 Regionala priser och ersättningar för Södra Sjukvårdsregionen från möte 2015-12-04
Paragrafen är justerad
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§ 98.

Ägardirektiv för AB Destination Småland för 2016 och kommande år
15RK235

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för AB Destination Småland för 2016 och kommande år.
Sammanfattning
Sedan AB Destination Smålands bildande 2009 har Regionförbundet södra
Småland/Region Kronoberg årligen sett över ägardirektivet till bolaget. Bolaget har
under de inledande åren genomgått uppbyggnads- och etableringsfaser som gjort årliga
revideringar av bolagets uppdrag nödvändiga, och därmed också dess ägardirektiv.
Bolaget är nu etablerat med en verksamhet som successivt utvecklas i linje med
ägardirektiv och verksamhetsmål, vilket gjort att ägardirektivet under senare år
genomgått mycket små förändringar. Region Kronoberg skulle mot denna bakgrund
kunna frångå nuvarande ordning med årliga direktiv, för att istället utforma fleråriga
ägardirektiv. Föreliggande förslag är således avsett att gälla över flera år, tills dess att
Region Kronoberg ser behov av att revidera detta.
Utifrån detta har det nya ägardirektivet utformats för att ange ägarens vilja angående
bolagets inriktning över en längre tid än ett år. Med hänsyn till att bolaget nu har en
etablerad verksamhet som i huvudsak är inriktad på långsiktiga åtgärder har detta inte
medfört några större förändringar i föreliggande förslag till ägardirektiv.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för AB Destination Småland för 2016 och kommande år.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016




Beslutsunderlag
Missiv Ägardirektiv för AB Destination Småland för 2016 och kommande år
Ägardirektiv 20166 ff - beslutsunderlag
Ägardirektiv 2016 DS - Slutversion
Paragrafen är justerad
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§ 99.

Justering av bolagsdokument för AB Transitio 15RK692

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna bifogade justeringar av bolagsdokument för AB Transitio avseende
valberedning samt
att uppdra åt styrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna bifogade
bolagsdokument för AB Transitio.
Sammanfattning
Styrelsen för AB Transitio har översänt förslag till justering av bolagsdokument för AB
Transitio med avseende på förändringar i valberedning för bolagets styrelse.
Bolagsstämman för AB Transitio har beslutat i enlighet med förslaget och översänt
förslag till reviderade bolagsdokument till ägarna.
Med anledning av detta behöver justeringar göras i följande dokument:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för ägarråd
- Instruktion för valberedning
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna bifogade justeringar av bolagsdokument för AB Transitio avseende
valberedning samt
att uppdra åt styrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna bifogade
bolagsdokument för AB Transitio.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016




Beslutsunderlag
§14 AB Transitio – Justering av bolagsdokument
Beslutsunderlag AB Transitio - Justering av bolagsdokument
Dokumentation gällande ägarförhållanden och avtal för Transitio, förslag till förändringar
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Paragrafen är justerad

37

Protokoll
Datum: 2016-03-15

§ 100. Överenskommelse (grant agreement), gällande deltagande i Life IP
(Integrated projects) Climate Action 15RK1436

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse (grant agreement) enligt föreliggande förslag där Region
Kronbergs insatser, i form av arbetsinsats och kostnader, samt sökt finansiering från
Life framgår samt
att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna
överenskommelsen gällande deltagande i Life Integrated projects Climate Action.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har tillsammans med Region Kronoberg, Kronobergs kommuner, och
företag sökt ett Life-projekt från EU med fokus på klimatanpassningsåtgärder samt
åtgärder för utsläppsminskningar. Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om
klimatfrågan och att få medel till att genomföra konkreta åtgärder samt att få en stor
samlad påverkan både på utsläpp och anpassning.
Life-ansökan sker i två steg. Region Kronoberg undertecknade i september 2015 en
avsiktsförklaring inför första ansökningsomgången. Avsiktsförklaringen innefattade att:
- Delta i en referensgrupp för arbetet med att ta fram ansökan i steg 2 ifall steg 1
beviljas.
- Att göra ett för organisationen relevant urval av klimatåtgärder som kan ingå i
Lifeprojektet.
- Att delta som partners i ett Life-projekt förutsatt att projektet beviljas.
Genomföra utvalda åtgärder om projektet beviljas.
EU godkände projektet i den första ansökningsomgången, som ett av fem projekt och
det enda från Sverige. Deltagande parter har därefter arbetet fram relevanta
åtgärdsförslag baserat på de förslag som togs fram inför första ansökningsomgången.
Region Kronobergs tre förslag utgår bl.a. från den regionala utvecklingsstrategin,
trafikförsörjningsprogrammet och miljöprogram:
1. Ett mobilitetsprojekt med fokus på arbetspendling. I projektet ingår ett antal åtgärder som
syftar till att få anställda i Region Kronoberg att välja mer klimatvänliga transportmedel,
minska klimatpåverkan samt ge en bättre hälsa hos medarbetare.
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2. Test av elbuss i någon av orterna i Kronobergs län. Elbussar av olika slag börjar göra sitt intåg
på kollektivtrafikmarknaden men fortfarande är det relativt få städer i Sverige som har
modern elbusstrafik. Inledningsvis genomförs en förstudie som undersöker för- och
nackdelar samt skillnader mellan olika typer av elektriska bussar/hybridbussar.
3. Klimatförändringar kopplat till hälsa. Förstudie kring riskbild samt plan för åtgärder hos
Regionen och kommunerna. Åtgärdsområden som smittspridning, identifiering av
särskilt känsliga delar inom vården, utvärdering och anpassning.
Kostnader för föreslagna åtgärder beräknas inrymmas inom befintliga ekonomiska
ramar alternativt medfinansieras av andra projektmedel. Åtgärderna är förankrade med
berörda parter inom organisationen. Totalbudget är beräknad till cirka 5 miljoner
kronor. Life IP ger maximalt 60 % i bidrag men för konventionella investeringar
kommer bidragsandelen att vara lägre medan det för pilotprojekt kan bli högre.
Åtgärderna kan komma att justeras i samråd med Länsstyrelsen då helheten för projektet
sammanställs.
Under de första veckorna i mars, sammanställer Länsstyrelsen samtliga parters
åtgärdsförslag, samt fastslår en övergripande budget för Life-projektet.
Som deltagande part ska Region Kronoberg underteckna en överenskommelse ett s.k.
grant agreement, där regionens insatser, i form av arbetsinsats och kostnader, framgår
samt sökt finansiering från Life. Undertecknandet görs senast den 25 mars.
Länsstyrelsen skickar ansökan till EU-kommissionen den 11 april. Besked över ansökan
väntas under september. Projekttiden för beviljade projekt inom Life IP är 2017 – 2022,
med projektstart i januari 2017.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Lennart Värmby (V), Robert Olesen (S),
Michael Öberg (M) och ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna överenskommelse (grant agreement) enligt föreliggande förslag där Region
Kronbergs insatser, i form av arbetsinsats och kostnader, samt sökt finansiering från
Life framgår samt
att uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna
överenskommelsen gällande deltagande i Life Integrated projects Climate Action.
Föredragande (RSAU 2016-03-15)
Heidi Samuelsson, samordnare miljöfrågor
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Daniel Malmqvist, samordnare samhällsbyggnad
Johanna Bergström, miljösamordnare
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016





Beslutsunderlag
Missiv överenskommelse (grant agreement), gällande deltagande i Life IP (Integrated projects) Climate
Action
Sammanfattning föreslagna åtgärder inom Life IP 2016-03-14
Övriga projektkostnader LIFE IP 160314
§189 Avsiktsförklaring avseende Region Kronobergs deltagande i integrerat EU-projekt för
klimatåtgärder
Paragrafen är justerad
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§ 101. Regional biblioteksplan 2016-2018 16RK121

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regional biblioteksplan 2016-2018 inklusive Hälsobiblioteket i Region
Kronoberg enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen (2013:801 17 §) ska alla landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Den regionala biblioteksverksamhetens syfte är att
främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som
är verksamma i länet. I de fall landstingen har sjukhusbibliotek bör de ingå i planen.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är en gemensam regional biblioteksverksamhet
för Kronoberg och Blekinge med driftstöd från Region Kronobergs kulturnämnd.
Internt på regionen finns även Hälsobiblioteket vars verksamhet ligger under Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Då verksamheten är delad kommer Region Kronoberg att besluta
om förslag till Regional biblioteksplan 2016-2018 med bilaga Hälsobiblioteket i Region
Kronoberg. Region Blekinge och Landstinget Blekinge beslutar på liknande vis om
förslag till biblioteksplan med bilaga Landstinget Blekinges sjukhusbibliotek.
I planen beskrivs Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs verksamhet, utmaningar
och arbetsformer samt prioriterade utvecklingsområden 2016-2018. I bilagan beskrivs
Hälsobibliotekets verksamhet inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Regional biblioteksplan 2016-2018 inklusive Hälsobiblioteket i Region
Kronoberg enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016





Beslutsunderlag
§12 KN Regional biblioteksplan 2016-2018
Förslag till beslut 2016-02-10
Biblioteksplan 2016-2018, beslutsunderlag
Hälsobiblioteket i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 102. Grön rehabilitering 14LTK1152

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete
med SLU Alnarp angående en grön rehabiliteringsträdgård inom Region Kronoberg.
Sammanfattning
Flertalet forskningsarbeten och FOU-rapporter vittnar om hur natur- och
trädgårdsmiljöer kan vara en mycket positiv komponent i behandling av psykisk ohälsa.
Mycket av denna forskning om grön rehabilitering har gjorts i Sverige vid SLU:s
rehabiliteringsträdgård i Alnarp. Efter gjorda besök i Alnarp har en uppfattning getts om
hur en sådan trädgård kan fungera i ett vårdsammanhang. Under diskussionen med
forskningsledaren för trädgården, professor Patrik Grahn, utrycktes intresse för att få till
ett samarbete i samband med Region Kronobergs planer för en ny byggnad för
vuxenpsykiatri.
Region Kronoberg har en unik möjlighet att skapa en grön rehabiliteringsträdgård i
samband med den nya byggnaden för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet. Trädgården
bör ta hänsyn till de senaste forskningsrön inom området naturunderstödd rehabilitering
med syfte att erbjuda patienter bättre vård. Samtidigt kan samarbete med forskare vi
SLU i Alnarp leda till en utökning av kunskap om hur rehabiliteringsträdgårdar bör
utformas och användas inom psykiatri. Därtill kan även andra aktörer/intressenter med
relevant kompetens involveras för uppbyggnaden av rehabiliteringsträdgårdar i regionen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka möjligheter till ett forskningssamarbete
med SLU Alnarp angående en grön rehabiliteringsträdgård inom Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016


Beslutsunderlag
Missiv - Grön rehabilitering
Paragrafen är justerad
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§ 103. Svar på motion – Korta väntetiderna till BUP 15RK1903

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att överföring av utredningsuppdrag från BUP till Familjehälsan (fd Barnoch ungdomshälsan) ingår i den översyn som redan görs och som beräknas vara klar
våren 2016,
att eventuell budgetförändring med anledning av förändrad organisation behandlas
i samband med budget 2017 samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att Barn och ungdomshälsan får
utredningsuppdrag för barn- och ungdomar med lindrig till måttlig psykisk ohälsa och
att Barn och ungdomshälsan tillförs ekonomiska resurser för det nya uppdraget.
Inom barn och kvinnocentrum pågår en översyn för att tydliggöra gränsdragning mellan
verksamheter och föreslå länsövergripande rutiner där ansvarsområden och även
förväntade effekter för barnet/ungdomen tydligt framgår. Översynen utgår från
processer med barnet/ungdomen i fokus, där målet är att barnet/ungdomen ska komma
till rätt nivå redan från start. Utredningen med förslag till länsövergripande rutiner
beräknas vara klar under 2016. Föreslås att ställningstagande till barn- och
ungdomshälsans uppdrag tas efter att utredningen är klar.
Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkande
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
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Suzanne Frank begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbbée (M)
Sven Sunesson (C)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Anna Fransson, ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag
med resultatet 4 för, 3 emot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att överföring av utredningsuppdrag från BUP till Familjehälsan (fd Barnoch ungdomshälsan) ingår i den översyn som redan görs och som beräknas vara klar
våren 2016,
att eventuell budgetförändring med anledning av förändrad organisation behandlas
i samband med budget 2017 samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016




Beslutsunderlag
§11 Svar på motion – Korta väntetiderna till BUP
Förslag till beslut, HSN 2016-01-27
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Motion: korta väntetiderna till BUP
Paragrafen är justerad
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§ 104. Svar på motion – Region Kronoberg bör bli en fristadsregion
15RK1921

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad samt
att uppdra åt kulturnämnden att genomföra i motionsvaret föreslagna insatser och
därigenom klarlägga och stärka Region Kronobergs förutsättningar att benämnas och
utgöra en fristadsregion.
Sammanfattning
Pernilla Sjöberg (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att Region
Kronoberg bör bli fristadsregion.
Motionären yrkar om att kulturnämnden får i uppdrag att skriva fram ett
fristadsprogram för regionen och att vid översynen av den regionala kulturplanen och
den regionala utvecklingsstrategin skall begreppet fristadsregion finnas med. I ett svar på
motionen föreslås att kulturnämnden ges i uppdrag att utforma en långsiktig
överenskommelse med Växjö kommun kring Det fria ordets hus där Växjö kommuns
och Region Kronobergs gemensamma målsättningar med verksamheten beskrivs samt
att i samband med revideringen av den regionala kulturplanen som påbörjas 2017
förankra och vidare undersöka kommunernas intresse och vilka kritiska faktorer som
finns för ett utvecklat regionalt och kommunalt åtagande i fristadsfrågan.
Kulturnämndens beredning
Reservationer
Pernilla Sjöberg (M), Kenneth Görtz (M), Vidar Lundbeck (C) och Maria Svensson
Lundin (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande på bifall
motionen. Lennart Adell Kind (L) lämnade ett ersättaryttrande om bifall till motionen.
Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling
Förtydligande av ordförandeberedningens förslag
Ordförande Anna Fransson inleder ärendets behandling med att lämna följande
förtydligade förslag till beslut från ordförandeberedningen:
"att motionen därmed anses besvarad samt

47

Protokoll
Datum: 2016-03-15

att uppdra åt kulturnämnden att genomföra i motionssvaret föreslagna insatser och
därigenom klarlägga och stärka Region Kronobergs förutsättningar att benämnas och
utgöra en fristadsregion."
Yrkande
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag, med förtydligande
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller enligt följande:
Ledamot
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbbée (M)
Sven Sunesson (C)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Anna Fransson, ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag,
med förtydligande, med resultatet 4 för, 3 emot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad samt
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att uppdra åt kulturnämnden att genomföra föreslagna insatser och därigenom klarlägga
och stärka Region Kronobergs förutsättningar att benämnas och utgöra en
fristadsregion.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016




Beslutsunderlag
§11 KN Svar på motion – Region Kronoberg bör bli en fristadsregion
Svar på Motion - Region Kronoberg bör bli en fristadsregion
Motion: Region Kronoberg bör bli en fristadsregion
Paragrafen är justerad
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§ 105. Svar på revisionsrapport – Granskning av bokslutsprocessen
16RK419

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av bokslutsprocessen samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Region Kronoberg i stort sett har en väl
fungerande bokslutsprocess, men att det finns ett antal förbättringsområden. Främst
avser det ett mer sammanhållande och övergripande ”processtänk” inkluderande en
övergripande beskrivning av hela processen. I ekonomiavdelningens verksamhetsplan
för år 2016 ingår ett antal aktiviteter för perioden år 2016 till 2018. I dessa aktiviteter
kommer revisorernas förslag till fortsatt utvecklingsarbete tas hänsyn till och
bedömningen är att revisorernas identifierade utvecklingsbehov kommer att åtgärdas i
samband med att aktiviteterna i ekonomiavdelningens verksamhetsplan genomförs.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av bokslutsprocessen samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016



Beslutsunderlag
Svar på revisionsrapport - Granskning av bokslutsprocessen
Granskning av bokslutsprocessen, revisionsskrivelse samt revisionsrapport
Paragrafen är justerad
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§ 106. Remissyttrande – Delrapport från Sverige förhandlingen:
Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3) (N2016-00179-TIF) 16RK163

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att tillsätta en särskild utredare, som ska fungera
som förhandlingsperson i kommittén för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för
bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (dir. 2014:106), numera kallad
Sverigeförhandlingen. Förhandlingspersoner ska till regeringen lämna tre delbetänkande
samt en slutredovisning som underlag för regeringens beslut angående
höghastighetsjärnvägen. Regeringen förväntas fatta beslut om höghastighets järnväg i
början av 2018. Då förväntas också regeringen beslut om Nationell infrastrukturplan
och Länstransort planer för perioden 2019 – 2029.
De tre delbetänkandena är:
- SOU 2015:60 Ett författningsförslag om värdeåterföring
- SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.
(Detta remissvar gäller för denna utredning.)
- Senast 1 juni 2016 Förslag till åtgärder i storstäderna inklusive finansieringsprinciper
Slutligen skall senast december 2017 en slutrapport lämnas till Regeringen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S),
Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M) samt ersättarna Eva
Johnsson (KD) och Olof Björkmarker.
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
Näringsdepartementet
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Remissvar SOU 2016-3
Remissvar Region Kronoberg - SOU 2016-3
Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella
förutsättningar (SOU 2016:3), remissutgåva
Paragrafen är justerad
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§ 107. Information– Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt
resande på landsbygden 16RK461

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har samrått med Trafikverket angående åtgärder för att stärka
möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden.
Staten har aviserat stöd till utveckling av kollektivtrafik på landsbygden om ca. 850
miljoner kr under fyra år. Stödet ska gå till utveckling av kollektivtrafiken infrastruktur
som exv. hållplatser, pendlarparkeringar och gång- och cykelanslutningar. Trafikverket
har fått till uppgift att, tillsammans med regionerna, identifiera behov och ge förslag på
åtgärder. Region Kronoberg har tillsammans med Länstrafiken Kronoberg i samråd med
Trafikverket tagit fram förslag på åtgärder i Kronobergs län. Samrådet bygger på
åtgärder i enlighet med Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram och
Länstransportplan. Sammantaget ges förslag åtgärder till en kostnad av ca 35 miljoner
kronor av det statliga stödet.
Yttrande
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 mars 2016



Beslutsunderlag
Missiv Information om samråd med Trafikverket - Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt
resande på landsbygden
Information om samråd med Trafikverket - Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt resande
på landsbygden
Paragrafen är justerad
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§ 108. Informationsärende - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen
2015 16RK130

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Folkhälsoberedningen beslutade § 7/2016 godkänna verksamhetsrapport för 2015 och
överlämna denna information till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor inom Region
Kronoberg. Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen.
Under 2015 har folkhälsoberedningen bland annat genomfört följande:
- Beredning av Länsgemensam folkhälsopolicy, som syftar till en kraftsamling kring
folkhälsofrågorna i Kronobergs län.
- Kontinuerlig information om olika verksamheter och områden.
- Stipendieutdelning.
- Deltagande i kurser och konferenser.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016



Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2015
§7 FHB Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2015
Paragrafen är justerad
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§ 109. Informationsärende - Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2015
16RK481

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
FoU-beredningen beslutade § 4/2016 att godkänna verksamhetsrapport för 2015.
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för frågor om forskning och utveckling
inom Region Kronoberg. FoU-beredningen är en beredning underställd regionstyrelsen.
I beredningens uppgifter ingår bland annat att bevaka övergripande forsknings- och
utvecklingsfrågor samt bereda frågor inom dessa områden till regionstyrelsen.
Under 2015 har FoU-beredningen bland annat informerats om och följt utvecklingen
inom ett flertal områden och projekt inom forskning- och utveckling.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016



Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport för FoU-beredningen 2015
Protokollsutdrag FoUB § 4 2016
Paragrafen är justerad
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§ 110. Informationsärende - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2015
15RK2145

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Patientnämnden beslutade § 5/2016 att fastställa patientnämndens
verksamhetsberättelse för 2015 samt överlämna densamma till regionfullmäktige.
Verksamhetsberättelsen redovisas skriftligt till regionfullmäktige för information.
Patientnämnden har under 2015 genomfört flera informationsinsatser för att bidra till en
ökad medvetenhet kring nämndens funktion och uppdrag. Vid sammanställning för året
kan konstateras att antal registrerade ärenden återigen har ökat jämfört med föregående
år. Fortfarande är det synpunkter på vård och behandling samt brister i kommunikation
som dominerar. I flera av svaren anger verksamheten brist på personal som orsak.
Under 2015 har tillgängligheten på stödpersoner varit god.
Metoder och rutiner för stödpersonsverksamheten har kvalitetssäkrats gemensamt med
psykiatrin.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016


Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse_2015
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§5 PAN Redogörelse över patientnämndsverksamheten under 2015.
Paragrafen är justerad
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§ 111. 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 mars 2016













Delegeringsbeslut
16RK8-4 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 4/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK16-3 Regionjuristbeslut nr 3/2016: Utlämnande av allmän handling
16RK4-5 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 5/2016
16RK4-6 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 6/2016
16RK4-7 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 7/2016
16RK16-4 Regionjuristbeslut nr 4/2016 Mål och ärenden i myndigheter och domstol
16RK4-8 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 8/2016
16RK12-1 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 1/2016
16RK12-2 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 2/2016
16RK13-1 Verksamhetschefens delegationsbeslut nr 1/2016
16RK4-9 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 9/2016
16RK12-3 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 3/2016
Paragrafen är justerad
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§ 112. Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2016-03-22 16RK71

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Protokoll från styrelsemöte 2016-02-19 i Kulturparken Småland
2. Protokoll från styrelsemöte 2016-02-04 i Markaryds Samordningsförbund
3. Protokoll från Domarnämnden 2016-01-20
4. Förordnande av ordförande i Övervakningsnämnden i Malmö
5. Överenskommelse mellan staten och SKL om en pilotverksamhet med
aktivitetsförmågeutredningar 2016 (SKL)
6. Information om beslut om utbetalning av Sjukskrivningsmiljarden enligt 2015 års
villkor (Försäkringskassan)
7. Cirkulär 16004 – Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. HÖK 11 (SKL PACTA)
8. Cirkulär 16004 bilaga 1 - Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 11 (SKL PACTA)
9. Cirkulär 16004 bilaga 2 - Redogörelse för ändringar och tillägg i samband med
prolongering av HÖK 11 (SKL PACTA)
10. Cirkulär 16006 - Ny metod att föreslå internränta för år 2017 (SKL)
11. Cirkulär 16006 bilaga 1 - Beskrivning av metod för kommunernas internränta (SKL)
12. Missiv - Remiss PTS föreskrifter kombinerat urvalsförfarande frekvensblocket 723733-778-778 MHz
13. Konsekvensutredning - PTS föreskrifter kombinerat urvalsförfarande
frekvensblocket 723-733-778-778 MHz
14. PTS föreskrifter kombinerat urvalsförfarande frekvensblocket 723-733-778-788
MHz
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Protokoll
Datum: 2016-03-15

15. Remissvar - Beslut att avstå från att svara på remiss PTS föreskrifter kombinerat
urvalsförfarande frekvensblocket 723-733-778-778
Handlingar redovisas i särskild bilaga.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen mars 2016
Paragrafen är justerad
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