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§ 113. 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 2016-04-08.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-04-08.
Paragrafen är justerad
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§ 114. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-03-31, med föreslagna tillägg.
Sammanfattning
Följande extra ärenden har inkommit inför sammanträdet:
- Utseende av ombud till årsstämma för Inera AB.
- Svar på motion - Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region
Kronoberg (beredning inför regionstyrelsen 2016-04-12)
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-03-31.
Paragrafen är justerad
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§ 115. Tidssättning av motion - Publicera handlingar till regionstyrelsens
arbetsutskott på webben 16RK554

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
- att arbetsutskottets handlingar läggs ut på Region Kronobergs hemsida i samband med
att handlingarna tillsänds fullmäktiges ledamöter.
Yrkande
- Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i juni 2016.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige juni 2016


Beslutsunderlag
Motion - Att publicera handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott på webben
Paragrafen är justerad
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§ 116. Tidssättning av motion - Psykiatrin - närmare patienterna 16RK609

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas senast i samband med regionfullmäktiges behandling av nybyggnad
för vuxenpsykiatrin (ärende 15RK1450).
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L)
har lämnat en motion till regionfullmäktige om utveckling av den psykiska vården, bland
annat inom primärvården. Motionen har följande yrkanden:
- att arbetet med att samordna den psykiska och somatiska vården skall utvecklas,
- att primärvården skall aktivt ges förutsättningar att utveckla den psykiska vården
ytterligare och också vara aktiva i utvecklingsarbetet,
- att psyklogtjänster inom primärvården skall prioriteras ytterligare samt
- att vuxenpsykiatrins nya lokaler skall förläggas till CLV-området i Växjö.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) yrkar att motionen ska behandlas senast i samband
med regionfullmäktiges behandling av nybyggnad för vuxenpsykiatrin.
- Ordförande Anna Fransson (S), Robert Olesen (S) och Eva Johnsson (KD) yrkar bifall
till Roland Gustbées (M) yrkande.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Suzanne Frank (M) och Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Roland Gustbées (M) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
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Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regionfullmäktige


Beslutsunderlag
Motion. Psykiatrin - närmare patienterna
Paragrafen är justerad
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§ 117. Tidssättning av motion - Avtalstrohet 16RK683

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Sammanfattning
Roland Gustbée (M) har lämnat in motion till regionfullmäktige om förbättrad
avtalstrohet vid inköp av varor och tjänster. Motionen har följande yrkande:
- att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan som förbättrar
avtalstroheten i Region Kronoberg.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Roland Gustbée (M).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige september 2016


Beslutsunderlag
Motion angående avtalstrohet
Paragrafen är justerad
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§ 118. Tidssättning av motion - Språkstödjare i verksamheten 16RK685

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till regionstyrelsens personalutskott för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av
språkstödjare i Region Kronobergs verksamheter. Motionen har följande yrkanden:
- att Region Kronoberg verkar för att Vård- och omsorgscollege utbildar
språkombud/språkstödjare,
- att Region Kronoberg erbjuder arbetsförlagd språkpraktik för SFI-elever samt
- att Region Kronoberg verkar för att övriga kommuner i Kronoberg ska erbjuda
arbetsförlagd språkpraktik.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till regionstyrelsens personalutskott för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsens personalutskott
Regionfullmäktige september 2016


Beslutsunderlag
Motion - Språkstödjare i verksamheten
Paragrafen är justerad
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§ 119. Tidssättning av motion - Vårdval Kronoberg 16RK688

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Sammanfattning
Ove Löfqvist (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
- att information och utbildning i hur Vårdval Kronoberg ska fungera vad gäller bland
annat patienters rätt att söka vård snarast genomförs.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige september 2016


Beslutsunderlag
Motion Vårdval Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 120. Utseende av ombud till bolagsstämma för Sideum Innovation AB
16RK36

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Olof Björkmarker till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för Sideum
Innovation AB 2016, med Roland Gustbée som ersättare.
Sammanfattning
Bolagsstämma för Sideum Innovation AB föreslås genomföras i samband med
regionstyrelsens sammanträde 2016-05-10
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för Sideum Innovation AB
2016, med x som ersättare.
Expedieras till
Sideum Innovation AB
Paragrafen är justerad
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§ 121. Utseende av ombud till bolagsstämma för Smaland Airport AB
16RK35

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Lennart Värmby till ombud för Region Kronoberg vid bolagsstämma för
Smaland Airport AB 2016-04-18, med Eva Johnsson som ersättare.
Sammanfattning
Smaland Airport AB har kallat till bolagsstämma 2016-04-18, klockan 11.00, i Växjö.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse x till ombud för Region Kronoberg vid bolagsstämma för Smaland Airport
AB 2016-04-18, med x som ersättare.
Expedieras till
Smaland Airport AB




Beslutsunderlag
Kallelse till ordinarie årsstämma med Smaland Airport 2016-04-18
Årsredovisning för Växjö Småland Airport AB för räkenskapsåret 2015-01-01- - 2015-12-31
Revisionsberättelse 2015
Paragrafen är justerad
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§ 122. Fördelning av statsbidrag 15RK2062

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fördela 4,7 miljoner kronor avseende proaktiva eller integrationsåtgärder varav:
- 3,8 miljoner kronor fördelas under 2016 till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende,
- smittskyddssköterska 75 % för ökad rådgivning mot kommuner (0,33 mnkr),
- samordning och rätt vårdnivå: asylsamordnare 50 % och vårdlots 50 % (0,43 mnkr),
- barn- och kvinnocentrum: kurator/socionom till barn- och ungdomsmottagning,
barnmorska till kvinnokliniken (3 mnkr),
att 0,5 miljoner kronor fördelas under 2016 till regionstyrelsen till AVO-projekt Alvesta:
undersköterskeutbildning i kombination med SFI och språkpraktik,
att 0,4 miljoner kronor fördelas under 2016 till regional utveckling avseende preventiva
insatser kopplat till den sexuella hälsan för ensamkommande barn/ungdomar samt
att uppdra till regiondirektören att utbetala motsvarande interna/externa bidrag.
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.
Tidigare
beslutat

Flyktingbidraget 2016 (mnkr)

Strategisk personalrekrytering för kommande behov
- Överanställning PTP-psykologer
RS 1,5
Proaktiva eller integrationsåtgärder
- Utbildning och språkpraktik för nyanlända med
RUN 3,1
vårdkompetens i Grimslöv, preparandkurs utländska läkare
- Stipendier Linnéuniversitetet validering och komplettering
RS 0,5
kompetens
5,1
Yrkande
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- Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till det föreliggande förslaget till fördelning.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Lennart Värmby (V), Olof
Björkmarker (S) samt regindirektören Martin Myrskog och ekonomidirektören Jens
Karlsson.

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fördela 4,7 miljoner kronor avseende proaktiva eller integrationsåtgärder varav:
- 3,8 miljoner kronor fördelas under 2016 till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende,
- smittskyddssköterska 75 % för ökad rådgivning mot kommuner (0,33 mnkr),
- samordning och rätt vårdnivå: asylsamordnare 50 % och vårdlots 50 % (0,43 mnkr),
- barn- och kvinnocentrum: kurator/socionom till barn- och ungdomsmottagning,
barnmorska till kvinnokliniken (3 mnkr),
att 0,5 miljoner kronor fördelas under 2016 till regionstyrelsen till AVO-projekt Alvesta:
undersköterskeutbildning i kombination med SFI och språkpraktik,
att 0,4 miljoner kronor fördelas under 2016 till regional utveckling avseende preventiva
insatser kopplat till den sexuella hälsan för ensamkommande barn/ungdomar,
att uppdra till regiondirektören att utbetala motsvarande interna/externa bidrag.
Expedieras till
Ekonomidirektör



Beslutsunderlag
Missiv - Fördelning av statsbidrag
§80 Fördelning av statsbidrag
Paragrafen är justerad
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§ 123. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ge ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott möjlighet att delta vid Vårforum
2016-05-18 i Växjö.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudan till följande kurser och konferenser
inkommit:
- Vårforum 2016 (Region Kronoberg), 2016-05-18, Växjö


Beslutsunderlag
Inbjudan Vårforum 2016
Paragrafen är justerad
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§ 124. Utseende av ombud till årsstämma för Inera AB 2016 16RK67

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för Inera AB
2016-05-18, med Eva Johnsson som ersättare samt
att ge Eva Johnsson möjlighet att delta i Ineras seminarium i samband med årsstämman.
Sammanfattning
Inera AB har meddelat att årsstämma kommer att genomföras 2016-05-18, klockan
11.00–12.00, i Stockholm. Kallelse till årsstämman skickas tidigast sex veckor innan
stämman.
Expedieras till
Inera AB
Paragrafen är justerad
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§ 125. Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-04-12
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-04-15.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker x.
Regionstyrelsen april 2016
Paragrafen är justerad
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§ 126. Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen 2016-04-12
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-04-06.
Sammanfattning
Föredragningslistan kommer inför utskick 2016-04-06 kompletteras med följande
ärende:
- Svar på motion - Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region
Kronoberg
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-04-06.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016
Paragrafen är justerad
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§ 127. 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
Regionstyrelsen april 2016
Paragrafen är justerad
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§ 128. Nybyggnad av lokaler för vårdcentralen Skärvet 14LTK726

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att hyreskontrakt tecknas av fastighetschefen med Växjöbostäder för förhyrning av nya
lokaler till nuvarande vårdcentralen Strandbjörket i kvarteret Skärvet,
att utrustningsinvesteringen som uppgår till 3,8 miljoner kronor och konstnärlig
utsmyckning med 600 000 kronor belastar investeringsbudgeten för 2017 samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning.
Sammanfattning
På landstingsstyrelsen 2014-09-02 § 141 behandlades ärendet och beslutet blev att
ramavtal tecknas med Växjöbostäder för förhyrning inom kvarteret Skärvet och att
utreda förutsättningarna för lokalisering av sjukvårdsrådgivningen. Beträffande eventuell
samlokalisering av sjukvårdsrådgivningen är ytbesparingen begränsad och kostnaden
betydligt högre än nuvarande lokalhyra, därmed är det ej aktuellt att flytta till kvarteret
Skärvet.
Vårdcentralens totala yta har dimensionerats för att kunna ta emot 13 000 listade
patienter, vilket är en utökning mot nuvarande med cirka 25 %. Vårdcentralens lokaler
anpassas så att de även kan fungera som jourläkarcentral och skiljas av under jourtid.
Byggnadsinvesteringen, som grundar sig på inkomna anbud, ger en hyreskostnad på
totalt 5 miljoner kronor/år. Nuvarande självkostnad på CLV-området (Centrallasarettet i
Växjö) är 1,2 miljoner kronor/år.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att hyreskontrakt tecknas av fastighetschefen med Växjöbostäder för förhyrning av nya
lokaler till nuvarande vårdcentralen Strandbjörket i kvarteret Skärvet,
att utrustningsinvesteringen som uppgår till 3,8 miljoner kronor och konstnärlig
utsmyckning med 600 000 kronor belastar investeringsbudgeten för 2017 samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning.
Föredragande
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Conny Axelsson, fastighetschef
Bo Eriksson, planeringschef
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
Nybyggnad av lokaler för vårdcentralen Skärvet, förslag till beslut
Nybyggnad av lokaler för vårdcentralen Skärvet, tjänsteskrivelse
RS 2016-04-12 VC Skärvet, beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 129. Nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet 16RK493

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ärendet återremitteras för att behandlas i samband med regionfullmäktiges
behandling av nybyggnad för vuxenpsykiatrin (ärende 15RK1450).
Sammanfattning
I generalplanen för Sigfridsområdet ingår bland annat att habiliteringen, som för
närvarande finns i förhyrda lokaler på Solvändan, skall lokaliseras inom området.
Lämplig placering är i anslutning till hus 3 och 5 där bassänglokaler, rehabkliniken,
smärtenheten och primärvårdsrehab finns idag. Till viss del kan befintliga lokaler
samutnyttjas av habiliteringen. Förslaget innebär en nybyggnad placerad öster om
nuvarande hus 3 och 5.
Sammanhållna lokaler inom Sigfridsområdet kommer att underlätta det interna
samarbetet för habiliteringen samt samarbetet med Hjälpmedelscentralen,
Primärvårdsrehab, Rehabkliniken och Vuxenpsykiatrin, verksamheter som finns eller
planeras inom Sigfridsområdet.
Nuvarande lokaler på Solvändan är på totalt 2 737 m2 lokalyta och hyreskostnaden
uppgår till 2,77 miljoner kronor/år. Nuvarande hyreskontrakt löper till och med 201712-31, förlängning är möjlig enligt samtal med fastighetsägaren Vöfab.
Habiliteringens lokaler i nybyggnaden uppgår till totalt 2 428 m2 och anslutande
korridorer till hus 3 och 5 är på totalt 290 m2. De nya lokalernas färdigställande anpassas
till vuxenpsykiatrins nya byggnad, preliminärt årsskiftet 2018/19.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande yrkande:
"att ärendet återremitteras för att behandlas i samband med regionfullmäktiges
behandling av nybyggnad för vuxenpsykiatrin (ärende 15RK1450)."
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
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att byggnadsinvesteringen uppgår till 100 miljoner kronor och belastar
investeringsbudgeten för 2016-2019,
att utrustningsinvesteringen uppgår till 4,8 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning
med 1 miljon kronor belastar investeringsbudgeten för 2018-2019 samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning.
Föredragande
Conny Axelsson, fastighetschef
Bo Eriksson, planeringschef

Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
Nybyggnad av lokaler för habiliteringen på Sigfridsområdet, förslag till beslut
Nybyggnad av lokalerför habiliteringen på Sigfridsområdet, tjänsteskrivelse
RS 2016-04-12 habiliteringen, beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 130. Hjärtsjukvård genomgång akut koronart syndrom (AKS) 16RK632

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medge att ledamöter och ersättare från hälso- och sjukvårdsnämnden som närvarar
vid sammanträdet kan ställa frågor under ärendets behandling,
att ställa sig bakom utredningens rekommendationer,
att i Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg föra
diskussionen om processgenomgång vidare,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att aktivt delta i processarbetet,
att därmed anse regionfullmäktiges uppdrag från § 147/2014 som verkställt samt
att överlämna utredningen till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Pernilla Sjöberg (M) inkom 2014 med en motion med yrkan att landstingsfullmäktige
skulle besluta om en utredning med klar inriktning att bygga ut hjärtsjukvården i
Kronobergs län till att kunna utföra kranskärlsröntgen (angiografi) och
ballongsprängningar (PCI) för icke akuta patienter. Motionen bifölls av fullmäktige
§147/2014 och landstingsdirektören gavs i uppdrag att utreda förutsättningar och
ekonomiska konsekvenser för att införa kranskärlsröntgen (angiografi) och
ballongsprängningar (PCI) i Växjö i samarbete med Blekinge.
Utredningen har genomförts av Peter Daneryd och har sammantställts i en rapport
Processgenomgång akut koronart syndrom (AKS) Blekinge/Kronoberg med fokus på
angiografi och reperfusionsbehandling enligt nationella riktlinjer. Peter Daneryd föredrar
utredningen vid regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12.
Utredaren rekommenderar i första hand en kraftsamling för att systematiskt utveckla
dagens etablerade verksamhet genom processorientering.
Yrkande
Efter diskussion lämnar ordförande Anna Fransson (S) följande yrkande:
"att medge att ledamöter och ersättare från hälso- och sjukvårdsnämnden som närvarar
vid sammanträdet kan ställa frågor under ärendets behandling,
att ställa sig bakom utredningens rekommendationer,
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att i Samverkansnämnden för Landstinget Blekinge och Region Kronoberg föra
diskussionen om processgenomgång vidare,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att aktivt delta i processarbetet,
att därmed anse regionfullmäktiges uppdrag från § 147/2014 som verkställt samt
att överlämna utredningen till regionfullmäktige för information."
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C),
Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M), Robert Olesen (S) samt regiondirektören
Martin Myrskog och medicinske rådgivaren Styrbjörn Östberg.
Beslutsordning
Suzanne Frank (M) meddelar att hon inkommer med eget förslag till beslut till
regionstyrelsens sammanträde.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att medge att ledamöter och ersättare från hälso- och sjukvårdsnämnden som närvarar
vid sammanträdet kan ställa frågor under ärendets behandling samt
att notera informationen om utredningen till protokollet.
Föredragande (regionstyrelsen, klockan 10.00)
Peter Daneryd, utredare
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016



Beslutsunderlag
Hjärtsjukvård genomgång akut koronart syndrom (AKS), förslag till beslut
Rapport Akut Koronart Syndrom (AKS), Peter Daneryd
Paragrafen är justerad
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§ 131. Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 samt
Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
15RK15

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 samt
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
Sammanfattning
Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för
Kronobergs län 2016-2025. Det slutgiltiga innehållet har reviderats i linje med de
remissvar och de dialoger som förts med nämnden i december 2015 samt januari 2016.
Ärendet gäller även fastställande av arbetsmetoden och den första versionen av
Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län. För att möta de
ständiga förändringarna inom kompetensförsörjningsområdet krävs en flexibel och
ständigt levande handlingsplan. Handlingsplanen är därmed inte ett färdigt
aktivitetsprogram som startar när strategin är beslutad utan formas successivt genom
samtal, samsyn och samhandling mellan berörda aktörer. Den handlingsplan som nu
ligger för beslut planeras lyftas till den regionala utvecklingsnämnden två gånger per år
för avstämning och beslut av framtida prioriteringar.
Yttranden
Under regionstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet yttrar sig Roland Gustbée
(M), Olof Björkmarker (S), Robert Olesen (S) och kanslidirektören Katarina Jonasson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2016-2025 samt
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
Föredragande (regionstyrelsen 2016-04-12, ca. klockan 11.00)
Mariana Gomez Johannesson, regional utveckling
Beslutsunderlag
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§20 RUN Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för
kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Handlingsplan till kompetensförsörjningsstrategin
Handlingsplan till kompetensförsörjningsstrategi - Bilaga 1
Handlingsplan till kompetensförsörjningsstrategi - Bilaga 2
Paragrafen är justerad
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§ 132. Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB 2016 16RK33

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2016.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB startades 2014 och ägs av Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB. Ägardirektiv styr
verksamheten och utarbetas årligen gemensamt av ägarna. Förslag till ägardirektiv för
bolagets verksamhet 2016 föreligger nu för beslut. Utarbetandet av ägardirektivet sker i
samverkan mellan de tre ägarna. Föreliggande direktiv har tagits fram i en process med
ägarsamråd och löpande förankring inom respektive ägarorganisation.
Utgångspunkten för utformandet av 2016 års ägardirektiv har för Region Kronobergs
del varit de riktlinjer för bolagsstyrning som antagits av Regionfullmäktige och den
inriktning på arbetet som diskuterats mellan ägarna. De förändringar som gjorts i 2016
års direktiv är i huvudsak kopplade till Region Kronobergs riktlinjer och innefattar
därutöver förtydliganden om finansieringen. Förändringarna i förhållande till föregående
års ägardirektiv är markerade med gult (tillägg) och överstrykning (borttagen text)
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
Missiv IT-plattform Småland & Öland AB Ägardirektiv 2016
IT-plattform Småland & Öland AB
IT-Plattform Småland & Öland AB - Ägardirektiv 2016
Paragrafen är justerad
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§ 133. Svar på motion – Bonus för rekrytering av vårdpersonal 15RK1716

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att uppdra till regionstyrelsen att i enlighet med motionens intentioner föreslå former
för bonus/ersättning till team/avdelning som ger tips som leder till att varaktig
rekrytering genomförs samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg bör ta fram ett
underlag där bonus utgår till medarbetare som kan tipsa om en varaktig rekrytering.
Motionären menar att det råder ett nationellt och stort behov av vårdpersonal, samtidigt
som de stora behoven leder till stora kostnader för hyrpersonal.
Ett flertal landsting och regioner har prövat olika bonussystem. Karolinska
universitetssjukhuset är ett av de sjukhus som har testat bonussystem vid rekrytering.
Trots ett omfattande behov av läkare och sjuksköterskor har de valt att avsluta försöket
på grund av att det inte gav förväntat resultat. Bonussystemet medförde dessutom en
utökad och svårhanterlig administration.
En varaktig rekrytering bör ske utifrån andra premisser som möjligheter att erbjuda goda
arbetsmiljöförhållanden men också omständigheter som är knutna direkt till den
enskilde medarbetaren och dennes val av arbetsgivare. Arbete pågår i brett perspektiv
för att Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hälsofrämjande
arbetsmiljö. Kompetensförsörjning är en av regionens viktigaste frågor, vi arbetar för att
attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla. Medarbetare som trivs och känner
en stolthet för sitt arbete är en av våra viktigaste ambassadörer. 80 procent av våra
medarbetare uppger i medarbetarenkäten att de är stolta över sin arbetsplats och kan
rekommendera den till andra. Det är något att vi ska bygga vidare på i vårt
varumärkesarbete.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att uppdra till regionstyrelsen att i enlighet med motionens intentioner föreslå former
för bonus/ersättning till team/avdelning som ger tips som leder till att varaktig
rekrytering genomförs samt
att därmed anse motionen besvarad.
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Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016





Beslutsunderlag
§12 RSPU Svar på motion – Bonus för rekrytering av vårdpersonal
Motionsvar bonus för rekrytering av vårdpersonal
Motion: Bonus för rekrytering av vårdpersonal
Paragrafen är justerad
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§ 134. Svar på motion – Skogsforskning 15RK1841

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att hantera motionens förslag i
utvecklingsarbetet kring regionala skogsstrategin.
Sammanfattning
Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg samlar olika
intressenter för att inleda en process mot ett sammanhållet sydsvenskt skogligt- och
skogsindustriellt kompetenscentrum, där Linnéuniversitetet och Alnarp är naturliga
hörnstenar.
Motionen redogör för skogens och skogsindustrins värde för Kronobergs län – skogen
ger regionens invånare sysselsättning och inkomst. Skogen som förnyelsebar resurs kan
nyttjas i större utsträckning vilket dock kräver kunskap och forskning. Motionen
framhäver att den mesta skogsforskningen bedrivs i norra Sverige där
skogsförhållandena ser annorlunda ut än i södra Sverige. För att balansera detta föreslås
ett sydsvenskt skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum i samverkan med SLUs
filial i Alnarp. Linnéuniversitet har ett nära samarbete med SLU Alnarp. Tillsammans
har man sökt medel för att bygga ihop verksamheterna i ett sydsvenskt
kompetenscentrum. Detta är något som man från LNUs sida ser mycket positivt på och
arbetar för, men man har för närvarande inte möjlighet att göra större satsningar inom
området.
I Kronoberg län pågår ett flertal skogs- och trärelaterade initiativ så som trästrategin
”Träregion Småland”, innovationsmiljön Smart Housing Småland, utbildning och
forskning inom trä och skog på Linnéuniversitetet, Landsbygdsprogrammet samt även
arbetet med att utveckla en regional skogsstrategi för Linnéregionen.
Regionala skogsstrategin kommer att utvecklas under 2016/2017 under ledning av
Länsstyrelsen i Kronobergs län och i samverkan med Region Kronoberg,
Linnéuniversitetet, Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Tillsammans med
trästrategin kommer denna strategi utreda och fastslå vilka områden och åtgärder som
ska prioriteras ur ett regionalt perspektiv de kommande åren inom skog och trä. Föreslås
att FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
att bifalla motionen med tillägget att hantera motionens förslag i utvecklingsarbetet med
den regionala skogsstrategin.
Förslag till beslut
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Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att hantera motionens förslag i
utvecklingsarbetet kring regionala skogsstrategin.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
§3 FoUB Svar på motion – angående skogsforskning
Svar på motion angående skogsforskning 160205
Motion angående skogsforskning
Paragrafen är justerad
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§ 135. Svar på motion – Ta tillvara äldre medarbetares kompetens i Region
Kronoberg 15RK1954

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar på detta
sätt och avser att fortsätta med detta.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att uppdra till
regionstyrelsens att upprätta en plan för strukturerat arbete för att behålla äldre
medarbetare och att detta arbete kontinuerligt ska följas upp av personalutskottet och
regionstyrelsen. Motionärerna menar att det är viktigt att kunna möta den demografiska
utvecklingen. Strukturerade samtal i god tid innan pension, flexiblare arbetstider,
möjlighet att gå ner i tjänstgöringsgrad och att få äldre medarbetare att fungera som
mentorer, är några av de förslag de för fram.
Kompetensförsörjning är en prioriterad strategisk fråga för Region Kronoberg.
Regionen arbetar med kompetensförsörjning utifrån modellen attrahera- rekryteraintroducera-utveckla/behålla-avveckla. Att behålla medarbetare med efterfrågad
kompetens och att tillvarata kompetens hos äldre medarbetare är viktiga delar i detta
arbete.
I Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan 2017-2018 finns ett uppdrag om
införande av strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i syfte att få fler att vilja
arbeta längre. Nuvarande underlag för medarbetarsamtal i Region Kronoberg ska
revideras i enlighet med uppdraget. Utgångspunkten är kompetensbehov och
individperspektivet. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie uppföljningsprocessen i
delårs- och helårsrapporter.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar på detta
sätt och avser att fortsätta med detta.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016


Beslutsunderlag
§10 RSPU Svar på motion – Ta tillvara äldre medarbetares kompetens i Region Kronoberg
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Motionssvar Ta tillvara äldre medarbetares kompetens i Region Kronoberg
Motion: Ta till vara äldre medarbetares kompetens i Region Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§ 136. Svar på motion – Ta tillvara på den språkliga kompetens som finns i
Region Kronoberg 15RK2066

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen eftersom Region Kronoberg i befintliga system redan arbetar på
detta sätt.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder
möjligheterna att skapa ett system där vårdpersonal och patienter kan få hjälp med
tolkning internt. Det ska vara ett system där vi internt kan ta hitta och tillvarata den
språkliga kompetens som finns bland våra medarbetare.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen har en inventering skett av vilka
medarbetare inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområden som har sådana
språkkunskaper att de skulle kunna vara behjälpliga i en tolksituation. Språken arabiska,
dari och tigri har särskilt efterfrågas, men inventeringen gällde en generell
språkuppföljning.
Språkinventeringen är genomförd och språkkunskaperna finns idag registrerade på
individnivå i personalsystemets kompetensregister. Via kompetensregistret går det
snabbt att ta fram uppgifter om vilka anställda som uppgivit att de kan ett visst språk.
En rutin ska tas fram för att nyanställda medarbetare rutinmässigt själva registrerar sina
språkkunskaper i kompetensregistret.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen eftersom Region Kronoberg i befintliga system redan arbetar på
detta sätt.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
§11 RSPU Svar på motion – Ta tillvara den språkliga kompetens som finns i Region Kronoberg
Motionssvar Tillvarata språklig kompetens
Motion. Ta tillvara den språkliga kompetens som finns i Region Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§ 137. Svar på motion – Översyn av centrumorganisationen i Region
Kronoberg 16RK359

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra till regiondirektören att genomföra en översyn av centrumorganisationen och
bereda förslag till organisation för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har i en motion föreslagit att en översyn av centrumorganisationen genomförs med syfte
att föreslå förändringar för förbättrad styrning, minskad administration och möjlighet till
en mer kostnadseffektiv organisation.
Landstinget Kronoberg införde 2010, som ett led i den Strategiska utvecklingsplanen
2010 – 2015, en ny driftorganisation byggd på centrumbildning. Organisationen var
anpassad efter då rådande förhållanden och dåvarande politisk organisation. En mindre
omfattande översyn av centrumorganisationer har genomförts innan landstinget blev
region. Vissa förändringar i centrumstrukturen har genomförts i samband med och efter
regionbildningen.
Det finns ett behov av att utvärdera hälso- och sjukvårdens centrumorganisation som nu
är en del i Region Kronoberg. Översynen är viktig som ett led i det pågående arbetet
med styrning och ledning. Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling och har många
framtida utmaningar där kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna.
Region Kronoberg ska ha en kostnadseffektiv organisation där medarbetare trivs och
vill arbeta.
Regiondirektören ges i uppdrag att genomföra en översyn av centrumorganisationen och
återkomma till regionstyrelsen med analys av översynen samt förslag till framtida
organisation för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande ändringsyrkande till beslutet:
"att bifalla motionen samt
att uppdra till regiondirektören att genomföra en översyn av centrumorganisationen och
bereda förslag till organisation för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg."
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Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra till regiondirektören att genomföra en översyn av centrumorganisationen och
bereda förslag till ny organisation för hälso- och sjukvården i Region Kronoberg
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016



Beslutsunderlag
Motionssvar Översyn av centrumorganisationen i Region Kronoberg
Motion: Översyn av centrumorganisationen i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 138. Svar på motion – Ändring av reglemente 15RK1679

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen genom att uppdra till organisationsutskottet att vid nästkommande
revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i
Region Kronoberg bereda ärendet för beslut i fullmäktige.
Sammanfattning
Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ges i uppdrag att
återkomma med ett förslag till reviderat reglemente som innebär att ersättningsmodeller
beslutas av regionfullmäktige.
Enligt Reglementet ska regionstyrelsen besluta om ersättningsmodeller samt bereda
förslag till ersättningsnivåer för vårdvalssystem. Motionären skriver att det därmed blir
otydligt viket organ som ansvarar för beslut om ersättningsmodeller för vårdval och att
beslutet om modell får anses som ett beslut av principiell beskaffenhet.
Vårdval Kronoberg startade 2009-03-01. Fullmäktige beslutar i budget den ekonomiska
ramen för vårdvalet och fattar ett årligt beslut om uppdragets omfattning i
Uppdragsspecifikationen, dessa beslut är av principiell karaktär. Alltsedan landstinget
2008 beslutade att införa vårdval har ersättningsmodeller för vårdvalet beslutats av
landstingsstyrelsen, vilket regleras i styrelsens reglemente. Vid införandet beslutades att
ersättningsmodellen löpande ska utvärderas och utvecklas för att bättre spegla vårdtyngd
och socioekonomiska faktorer.
I enlighet med Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i
Region Kronoberg är det Organisationsutskottet som består av partigruppledarna för de
i regionfullmäktige ingående partierna som bereder förslag till arbetsordningar och
reglementen för den politiska organisationen för beslut i regionfullmäktige.
Det finns en lång tradition i Landstinget Kronoberg att Arbetsordningar och
reglementen bereds och vid behov revideras i konsensus av organisationsutskottet inför
en ny mandatperiod. Fullmäktige har därefter fastställt arbetsordningar och reglementen
innan utfallet av valet varit klart Nuvarande Arbetsordningar och reglementen för
Region Kronoberg bereddes av den parlamentariska Regionbildningskommittén som var
styrgrupp för regionbildningsarbetet innan valet 2014.
I samband med att regionfullmäktige §16/2016 fastställde uppdragsspecifikationen
beslutades att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att utvärdera Vårdvalets
ersättningsmodell under våren 2016. Utvärderingen kan ligga till grund för eventuell
förändring av ersättningsmodellen under innevarande år.
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

Vid partigruppledarnas överläggning 2016-02-23 togs riktlinjer fram för arbetsgruppen
arbete. Arbetsgruppen som består av regionstyrelsens presidium samt ytterligare en
ledamot från varje parti har i uppdrag att utreda hur ”Framtidens Primärvård” i Region
Kronoberg ska utvecklas och hur ersättningsmodellen kan utformas för att stödja den
utvecklingen
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen genom att uppdra till organisationsutskottet att vid nästkommande
revidering av Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i
Region Kronoberg bereda ärendet för beslut i fullmäktige.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016



Beslutsunderlag
Svar på motion Ändring av reglemente
Motion: Ändring av reglemente
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 139. Svar på motion - Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd
15RK2137

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har inkommit med en motion om filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg. De föreslår
att det bör skrivas in i regelverket för filialverksamhet, att filialer kan bidra till bättre
vårdvalsservice på mindre orter. Det föreslås även att filialverksamhet inom Vårdval
Kronoberg ska kunna öppna i Ryssby/Agunnaryd.
Regionstyrelsen fattade beslut §32/2016 om reviderat Regelverk för filialverksamhet
inom Vårdval Kronoberg, vilket innebär utökade möjligheter att få starta
filialverksamhet.
I det reviderade regelverket är definitionen av filialverksamhet är densamma. Vid
arbetsgång för ansökan och beslut, har tillägg gjorts som innebär att till vårdcentral med
fler listade än den som ansöker om filialverksamhet ställs frågan om intresse finns för att
öppna filialverksamhet. Om så inte är fallet kan godkännande ges till den vårdcentral
som har ansökt om att öppna filialverksamhet.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12 behandlas ansökan om att få starta
filialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd från vårdcentralen Läkarhuset.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016
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Datum: 2016-04-05





Beslutsunderlag
Motionssvar Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd
Vårdfilialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd, motion till Regionfullmäktige
Regelverk för filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg - primärvård
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 140. Ansökan från Vårdcentralen Läkarhuset om filialverksamhet i Ryssby
och Agunnaryd inom Vårdval Kronoberg - primärvård 16RK594

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Vårdcentralen Läkarhusets ansökan om att starta filialverksamhet i Ryssby
och Agunnaryd, inom Vårdval Kronoberg - Primärvård.
Sammanfattning
Regionstyrelsen § 32/2016 fattade beslut om att godkänna revidering av Regelverk för
filialverksamhet inom Vårdval Kronoberg - primärvård.
Ansökan om att starta filialverksamhet i Ryssby och Agunnaryd har inkommit från
Vårdcentralen (Vc) Läkarhuset i Ljungby. Filialverksamheterna ska ge invånarna hög
service genom att främst erbjuda distriktssköterskemottagning.
Vc Läkarhuset i Ljungby beskriver att filialverksamheterna i Ryssby och Agunnaryd
innebär att vård och omsorg kan finnas på orten i ett område med äldre befolkning och
där avstånd för resor anses stora och kommunikationerna glesa. En trygghet för
patienterna då inga andra vårdcentraler finns i närområdet.
Hänsyn ska också tas till hur en filialverksamhet kan påverka konkurrenssituationen. Då
Vc Kungshögen har fler listade från Ryssby och Agunnaryd än Vc Läkarhuset. togs
2016-03-16 telefonkontakt med verksamhetschef Carina Heed, som meddelade
kundvalsenheten att Vc Kungshögen inte har för avsikt att öppna filialverksamhet. Även
Vc Smålandshälsan har fler listade från Ryssby än Vc Läkarhuset och vid telefonkontakt
2016-03-21 meddelade verksamhetschef Olle Mårtensson kundvalsenheten att Vc
Smålandshälsan inte heller har för avsikt att öppna filialverksamhet. Således uppfylls
kraven i det nya regelverket.
Yttranden
Under regionstyrelsens behandling av ärendet yttrar sig Robert Olesen (S),
regiondirektören Martin Myrskog (M) och kanslidirektören Katarina Jonasson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna Vårdcentralen Läkarhusets ansökan om att starta filialverksamhet i Ryssby
och Agunnaryd, inom Vårdval Kronoberg - Primärvård.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016
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Datum: 2016-04-05




Beslutsunderlag
Ansökan för filialverksamhet, Läkarhuset
Ansökan om filialverksamhet, vårdcentralen Läkarhuset
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 141. Svar på skrivelse från Barnsköterskeföreningen 16RK466

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Barnsköterskeföreningen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Barnsköterskeföreningen som påtalar
vikten av hög kompetens hos de som arbetar med barn samt möjlighet till
specialistutbildning.
Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling med krav på ökad kompetens inom alla
yrkeskategorier. Barnsköterskor har en viktig kompetens som Region Kronoberg har
behov av nu och framgent. Region Kronoberg satsar därför, som många andra
huvudmän, på YH-utbildning för specialistundersköterska barn.
Vård- och omsorgscollege är en väg till en yrkesutbildning inom hälso- och sjukvården.
Möjligheterna till specialistutbildningar för yrkesgruppen undersköterskor ökar.
Regionen är en stor arbetsgivare med behov av kompetenta medarbetare både i
dagsläget och i framtiden. Region Kronoberg arbetar aktivt på bred front för att väcka
ungdomars intresse för vårdinriktade yrken.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse från Barnsköterskeföreningen.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
Missiv svar på skrivelse Barnsköterskeföreningen
Svar på skivelse från Barnsköterskeföreningen
Barnsköterskor och dess kompetens, fråga från Barnsköterskeföreningen i Sverige
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 142. Ersättningsetablering 16RK674

Sammanfattning
Ärendet omfattas av sekretess, handlingar delges därför vid regionstyrelsens sammanträde 2016-04-12.
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 143. Skriftligt informationsärende - Verksamhetsplan 2016 för hälso- och
sjukvårdsnämnden 15RK1226

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsplaner 2016 för regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden redovisades § 43/2016 till regionstyrelsen för information. Hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhetsplan återremitterades av nämnden § 7/2016.
Verksamhetsplanen fastställdes § 29/2016 och redovisas nu för information.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016


Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden, reviderad 2016-03-16
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 144. Skriftligt informationsärende - Månadsrapporter januari-februari 2016
för nämnderna
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Månadsrapporter för januari-februari 2016 för Region Kronobergs nämnder redovisas
skriftligt till regionstyrelsen för kännedom. Följande rapporter redovisas vid
sammanträdet:
1. Månadsrapport januari 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden
2. Månadsrapport februari 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden
3. Månadsrapport januari 2016 för regionala utvecklingsnämnden
4. Månadsrapport februari 2016 för regionala utvecklingsnämnden
5. Månadsrapport februari 2016 för tekniska nämnden
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016






Beslutsunderlag
Månadsrapport januari 2016 hälso- och sjukvårdsnämnden
Förslag till beslut - Månadsrapport februari 2016
Månadsrapport januari 2106
Månadssammandrag feb -16
TN Månadssammandrag februari 2016
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 145. 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 april 2016












Delegeringsbeslut
16RK3-3 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 3/2016. Mottagande av delgivning från
Länsstyrelsen i Kronobergs län
16RK3-4 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 4/2016. Mottagande av handling från
Förvaltningsrätten i Linköping.
16RK11-1 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 1/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling:
Maskindiskmedel.
16RK11-7 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 7/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling: Hud,
rengöring och desinfektionsprodukter, tilläggsupphandling.
16RK11-9 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 07/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling:
Hud, rengöring och desinfektionsprodukter, tilläggsupphandling
16RK11-10 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 8/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling:
Operationsartiklar
16RK10-1 Förhandlingschefsbeslut nr 1/2016
16RK19-1 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 1/2016: Utseende av ombud till
årsstämma för AB Destination Småland 2016
16RK19-2 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 2/2016: Utseende av ombud till
bolagsstämma för IT-plattform Småland & Öland 2016
16RK19-3 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 3/2016: Utseende av ombud till
föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati (ID) 2016
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Protokoll
Datum: 2016-04-05















16RK19-4 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 4/2016: Ombudsinstruktion till
föreningsstämma för Institutet för regional och lokal demokrati (ID) 2016
16RK19-5 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 5/2016: Utseende av ombud till
årsstämma för Miljöresurs Linné 2016
16RK19-6 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 6/2016: Utseende av ombud till
bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 2016
16RK19-7 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 7/2016: Utseende av ombud till
föreningsstämma i Reaktor Sydost 2016
16RK19-8 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 8/2016: Ombudsinstruktion till
föreningsstämma i Reaktor Sydost 2016
16RK19-9 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 9/2016: Utseende av fullmäktige till
bolagsstämma för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för perioden 2016-2018
16RK19-10 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 10/2016: Utseende av ombud till
bolagsstämma för AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg 2016
16RK19-11 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 11/2016: Utseende av ombud till
bolagsstämma för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 2016
16RK19-12 Regionstyrelsens arbetsutskotts delegationsbeslut nr 12/2016: Utseende av ombud till
bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB 2016
16RK8-5 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 5/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK4-15 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 15/2016: Remissyttrande över detaljplan för
Växjö 9:32 Växjö Återbruksby, Norremark
16RK4-16 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 16/2016: Remissyttrande över detaljplan för
Väckelsång 8:44 m.fl. Väckelsångs samhälle, Tingsryds kommun
16RK4-17 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 17/2016: Remissyttrande över detaljplan för
Ängen 15 i Haganäs bostadsområde i Älmhults kommun
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 146. Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2016-04-12 16RK72

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Protokoll från Södra Regionvårdsnämnden 2016-02-19.
2. Protokollsutdrag Södra Regionvårdsnämnden 2016-02-19 § 3 - Nationell
nivåstrukturering inom cancerområdet.
3. Protokollsutdrag Region Skåne 2015-12-04 §§ 44 & 49 - Beslut avseende
Regionsamverkan Sydsverige
4. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting - Vision ehälsa 2025
5. Cirkulär 16010 - Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den 1 januari
2016. (SKL/Pacta)
6. Cirkulär 16011 - Övergripande ramverk för aktiva åtgärder för att främja lika
rättigheter och möjligheter
7. Projektansökan till ICLD Steering Group 2016-2018
Handlingar redovisas i särskild bilaga.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-04-05

§ 147. Svar på motion – Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och
sjukskrivning i Region Kronoberg 15RK1890

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning,
att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplanen för all verksamhet,
att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras och följas upp årligen i
samband med årsredovisningen samt
att därmed bifalla motionen.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har lämnat en motion med förslag att Region Kronoberg inför
nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning att nollvisionen arbetas in i
verksamhetsplan för all verksamhet och att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska
rapporteras i avvikelsesystemet och årligen följas upp i samband med årsredovisningen.
Motionären menar att trots en relativt låg sjukfrånvaro ska ingen behöva bli sjuk av sin
egen arbetsplats, oavsett anledning.
Det är chefen som ansvarar för den totala arbetsmiljön, dock i samverkan med
medarbetarna som ska bidra till en god arbetsmiljö och ansvar för sin egen hälsa. Arbete
pågår i brett perspektiv för att Region Kronoberg ska vara en attraktiv och
hälsofrämjande arbetsplats.
Kompetensförsörjning är en av regionens viktigaste frågor, vi arbetar för att attrahera,
rekrytera, introducera, behålla och utveckla. Att arbeta förebyggande för en god
arbetsmiljö är en prioriterad fråga inom alla dessa områden. Våra chefer har en viktig
roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till
god arbetsmiljö och därmed skapa en hälsofrämjande arbetsplats Regionens HRfunktion har ett uppdrag att skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom att
avlasta chefer med utökat stöd, utbilda chefer samt tydliggöra uppdraget som chef och
ledare.
Sjukskrivningstal rapporteras i vårt personalsystem och följs kontinuerligt ner på
enhetsnivå. Sjukskrivningstalen redovisas även i årsredovisningen. Medarbetarenkäten är
också ett uppföljningsverktyg för att identifiera hur arbetsmiljön är på våra arbetsplatser.
Arbete har påbörjats för att intensifiera insatser till arbetsplatser utifrån identifierade
behov.
Förslag till beslut
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Datum: 2016-04-05

Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att Region Kronoberg inför en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning,
att nollvisionen arbetas in i verksamhetsplanen för all verksamhet,
att arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning ska rapporteras och följas upp årligen i
samband med årsredovisningen samt
att därmed bifalla motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen april 2016




Beslutsunderlag
§9 RSPU Svar på motion – Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg
Motionssvar Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg
Motion: Nollvision för arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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