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§ 180. Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-05-10.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-05-10.
Paragrafen är justerad
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§ 181. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-05-04.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-05-04.
Paragrafen är justerad
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§ 182. Delårsrapport mars 2016 Region Kronoberg 16RK440

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna verksamhetsberättelser med ekonomisk redovisning delår mars 2016 från
hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden,
trafiknämnden och Grimslövs folkhögskola,
att överlämna nämndernas och Grimslövs folkhögskolas verksamhetsberättelser till
regionfullmäktige för information,
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2016 Region Kronoberg,
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2016
Region Kronoberg,
att se över Region Kronobergs organisation för att åstadkomma effektiviseringar med
anledning av Region Kronobergs bildande,
att ge Regiondirektören i uppdrag att till Regionstyrelsen redovisa hur avtalstroheten till
upphandlade inköp följs, samt lämna förslag till förbättringsmöjligheter,
att ge Personalutskottet och Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att intensifiera
arbetet kring ”attraktiva arbetsgivare” som tidigare beslutats,
att ge Personalutskottet i uppdrag att analysera löneprioriteringar i syfte att behålla och
attrahera personal,
att ge Regiondirektören i uppdrag att verkställa de ca 60 förslag som finns med i det
nationella arbetet för hyrstopp samt
att Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och tjänstemannaledning kallas till
Regionstyrelsens arbetsutskott varje kvartal för samtal kring ekonomin.
Sammanfattning
2016 inleddes med ett konstaterande att Kronobergs län under 2015 upplevde den
största befolkningsökningen sedan 1969. Den främsta komponenten bakom tillväxten är
invandringen, och Kronoberg har under tidsperioden 2011-2015 haft den, i relation till
befolkningen, högsta nettoinvandringen av samtliga län i riket. Region Kronobergs
befolkningsprognos indikerar att befolkningsökningen även åren framöver blir hög. En
viktig utmaning för Region Kronoberg är att möta denna och andra förändringar i
samhället med bibehållen kvalitet, tillgänglighet och stort förtroende för verksamheten.
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Förtroendet för hälso- och sjukvården i offentlig regi är fortsatt högt. Region
Kronoberg arbetar med aktiviteter inom olika områden i syfte att öka förtroendet, som
att förbättra tillgängligheten, kompetensutveckling för medarbetarna och produktionsoch kapacitetsplanering.
Jämfört med samma period förra året redovisas en försämrad tillgänglighet inom hälsooch sjukvården. Tillgängligheten får dock anses som god ur ett nationellt perspektiv,
trots att den akuta verksamheten har ökat samtidigt som bemanningssituationen varit
ansträngd i många verksamheter.
Bristen på och svårigheterna att rekrytera vårdpersonal, framförallt läkare och
sjuksköterskor, påtalas inom stora delar av vårdsektorn i hela landet. Dessa svårigheter
återspeglas även inom Region Kronoberg – även här är det svårt att rekrytera
specialistläkare, sjuksköterskor samt också vissa andra specialistbefattningar.
Kompetensförsörjning på kort och på lång sikt har därför varit högt prioriterad under
inledningen av året. Prioriterade insatser görs som på lite längre sikt kommer att ge en
utdelning men nuläget för hälso- och sjukvårdens verksamheter präglas av
kompetensbristen.
Nöjd kund-index (NKI) uppvisar goda värden för Länstrafikens verksamhet. Under
perioden har förberedelsearbete för Närtrafik genomförts inför planerad trafikstart vid
tidtabellsskiftet i december 2016.
Ett arbete har påbörjats med att utveckla nya arbetsmetoder för Region Kronobergs
regionala utvecklingsmedel 1:1. Det är ett sätt att ta en mer aktiv roll som regional
utvecklingsaktör och skapa en projektutveckling som utgår från de utmaningar Region
Kronoberg ser för länet. Ett arbete pågår med att se över samhandlingsformer mellan
Regional utveckling och aktörer. En kommunikationsplan har arbetats fram för Gröna
Kronoberg och arbete med att verkställa planen har påbörjats.
Resultatet per mars månad visar ett positivt utfall på 51 mnkr, vilket är 33 mnkr bättre
än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen på intäktssidan härrör framför allt
från ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag. På kostnadssidan dras
resultatet ned av fortsatta höga kostnader för inhyrd personal och läkemedel.
Helårsprognosen är ett nollresultat vilket är 71 mnkr sämre än det budgeterade
resultatet. Den negativa avvikelsen beror till största delen på ett prognostiserat
underskott för Hälso- och sjukvårdsnämnden på 120 mnkr.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) lämnar följande tilläggsyrkande från C och M:
"Region Kronobergs ekonomiska utveckling är oroande. Kostnadsutvecklingen är för
hög och intäktsutvecklingen ger inte motsvarande. Därför behöver Regionstyrelsen ta
initiativ till åtgärder för att minska kostnaderna.
Vi föreslår att Regionstyrelsen beslutar
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Att genomföra en översyn över all Region Kronobergs övergripande organisation, i syfte
att åstadkomma en effektivisering om 10 % jmf med innan Regionens bildande
Att utreda möjliga samarbetsområden, där Region Kronoberg genom samarbete med
kommuner eller kringliggande län, kan få en effektivare verksamhet
Att till Rs ge en rapport över hur stor avtalstrohet det finns över ingånga upphandlingar
och på vilket sätt en aktiv upphandlingsverksamhet kan minska kostnaderna
Att ge HSN i uppdrag att minska antalet patienter från länet på Rättspsykiatrin, för att
kunna möta den efterfrågan som finns från andra län, att ta emot patienter med behov
av rättspsykiatri.
Att analysera om ökade strategiska löneprioriteringar, kan vara ett sätt att behålla och
attrahera personal
Att analysera på vilket sätt ett successivt "hyrstopp" skulle påverka verksamheten.
(införa stopp av hyrpersonal i verksamheten del för del)
Att specialstudera kostnaderna för läkemedel, köpt vård och personal, i syfte att hitta
sätt att kontrollera kostnaderna
Att HSN:s presidium och förvaltningsledning kallas till Regionstyrelsen varje kvartal, för
att redogöra för hur arbetet med att komma i ekonomisk balans fortskrider."
- Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Sven Sunessons (C)
yrkande.
- Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
"Att se över Region Kronobergs organisation för att åstadkomma effektiviseringar med
anledning av Region Kronobergs bildande.
Att ge Regiondirektören i uppdrag att till Regionstyrelsen redovisa hur avtalstroheten till
upphandlade inköp följs, samt lämna förslag till förbättringsmöjligheter.
Att ge Personalutskottet och Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att intensifiera
arbetet kring ”attraktiva arbetsgivare” som tidigare beslutats.
Att ge Personalutskottet i uppdrag att analysera löneprioriteringar i syfte att behålla och
attrahera personal.
Att ge Regiondirektören i uppdrag att verkställa de ca 60 förslag som finns med i det
nationella arbetet för hyrstopp.
Att Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och tjänstemannaledning kallas till
Regionstyrelsens arbetsutskott varje kvartal för samtal kring ekonomin."
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- Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP), Robert Olesen (S) yrkar bifall till Anna
Fransson (S).
Ajournering
Ordförande ajournernar mötet.
Beslutsordning
När mötet återupptas finner ordförande att följande förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande.
- Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
- Hon frågar om regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med
ordförandeberedningens förslag och finner att så är fallet.
Hon ställer därefter proposition på Sven Sunessons (C) och Anna Franssons (S)
tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anna
Franssons (S) tilläggsyrkande.
Suzanne Frank (M) begär votering. Votering verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för Anna Franssons (S) tilläggsyrkande röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Sven Sunessons (C) tilläggsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anna Franssons (S)
tilläggsyrkande med resultatet 4 för, 3 emot och 0 som avstår.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna verksamhetsberättelser med ekonomisk redovisning delår mars 2016 från
hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, kulturnämnden,
trafiknämnden och Grimslövs folkhögskola,
att överlämna nämndernas och Grimslövs folkhögskolas verksamhetsberättelser till
regionfullmäktige för information,
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2016 Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2016
Region Kronoberg.









Beslutsunderlag
Delårsrapport mars 2016 Region Kronoberg
Delårsrapport mars 2016 Region Kronoberg
HSN - Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår mars 20160501
RUN - Delårsrapport mars 2016
TN - Delårsrapport mars 2016
KN - Verksamhetsberättelse mars 2016
Regionservice - Delårsrapport mars 2016
Kundvalsenheten - Delårsrapport mars 2016
Paragrafen är justerad
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