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§ 148. Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Roland Gustbée 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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§ 149. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-04-28, med föreslaget tillägg.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande extra ärende inkommit:
- Fördelning av statsbidrag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-04-28.
Paragrafen är justerad
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§ 150. Tidssättning av medborgarförslag - Förslag till långsiktig lösning på
parkeringsproblemen på och kring lasarettet i Växjö 16RK774

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att medborgarförslaget behandlas av regionstyrelsen i augusti 2016.
Sammanfattning
Sten Flinkenberg, Vallgatan 2 B, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till
regionfullmäktige med förslag till omlokalisering av verksamheter vid Centrallasarettet i
Växjö och byggnation av ett nytt parkeringshus.
Regionfullmäktige beslutade 2016-04-27 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för besvarande. Medborgarförslaget föreslås behandlas i augusti 2016,
nybyggnation psykiatrin.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att medborgarförslaget behandlas av regionstyrelsen i augusti 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen augusti 2016


Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Förslag till långsiktig lösning på parkeringsproblemen på och kring lasarettet i Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 151. Tidssättning av motion - Möjlighet till läkemedelsgenomgång vid
särskilda boenden 16RK780

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) och Rolf Andersson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige
om möjlighet till läkemedelsgenomgång vid särskilda boenden. Motionen har följande
yrkanden:
- att tillsammans med länets kommuner arbeta för att fler äldre vid särskilda boenden
får möjlighet till läkemedelsgenomgång,
- att regionfullmäktige sätter upp ett mål att inom två år ha nått 100 % vad avser andel
boende vid särskilda boenden som fått en läkemedelsgenomgång de senaste tolv
månaderna samt
- att även de multisjuka äldre som inte bor på särskilda boenden måste få möjlighet till
regelbundna läkemedelsgenomgångar på samma sätt.
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.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige september 2016


Beslutsunderlag
Motion om läkemedel till äldre på särskilda boende
Paragrafen är justerad
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§ 152. Utseende av representanter till dialogmöte om
kultursamverkansmodellen 15RK11

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse RosMarie Jönsson Neckö och Pernilla Sjöberg till Region Kronobergs
representanter till dialogmöte med kulturdepartementet 2016-05-24.
Sammanfattning
Region Kronoberg har inbjudits att delta i dialogmöte med kulturdepartementet om
kultursamverkansmodellen 2016-05-24 i Stockholm. Till dialogmötet ska max två
politiska företrädare utses.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse RosMarie Jönsson Neckö och Pernilla Sjöberg till Region Kronobergs
representanter till dialogmöte med kulturdepartementet 2016-05-24.
Expedieras till
Kulturansvarig
Paragrafen är justerad
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§ 153. Utseende av ombud till årsmöte för finansiärer av Fond I och Fond II
2016, ALMI Invest Småland och Öarna AB 15RK284

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Lennart Värmby till Region Kronobergs ombud vid årsstämma för finansiärer
av Fond I och Fond II och Öarna AB den 1 juni 2016.
Sammanfattning
ALMI Invest Småland och Öarna AB har kallat till årsmöte för finansiärer av Fond I
och Fond II den 1 juni 2016 i Stockholm.

Expedieras till
ALMI Invest Småland och Öarna AB


Beslutsunderlag
Kallelse till årsmöte för finansiärer av Fond I och Fond II, Almi Invest Småland och Öarna AB
Paragrafen är justerad
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§ 154. Utseende av ombud till föreningsstämma för Föreningen Energikontor
Sydost 2016 16RK954

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Michael Öberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Föreningen Energikontor Sydost 2016-05-20.
Sammanfattning
Föreningen Energikontor Sydost har kallat till föreningsstämma den 20 maj 2016 i
Växjö.
Expedieras till
Föreningen Energikontor Sydost


Beslutsunderlag
Kallelse till Föreningsstämma Föreningen Energikontor Sydost 2016-05-20
Paragrafen är justerad
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§ 155. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta vid Sol, vind, vatten
och bio - kraftsamling sydost 2016-05-30,
att avstå från att delta vid Kollektivtrafikdagen, 2016-05-12,
att ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta vid Barn och ungas
hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län - resultat från senaste barn- och
ungdomsenkäten, 2016-06-02 samt
att ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta vid Invigning av
Sydostleden och överlämnande till Region Skåne, 2016-06-17.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudan till följande kurser och konferenser
inkommit:
- Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost, 2016-05-30, Linnéuniversitetet, Växjö
(Region Kronoberg/Energikontor Sydost/Energiföretagen Sverige/Linnéuniversitetet)
- Kollektivtrafikdagen, 2016-05-12, Cirkus Skandiascenen, Stockholm (Trafikforum).
Mer information finns på www.kollektivtrafikdagen.se
- Barn och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län - resultat från senaste barnoch ungdomsenkäten, 2016-06-02, Växjö Konserthus, Växjö (Region Kronoberg)
- Invigning av Sydostleden och överlämnande till Region Skåne, 2016-06-17, Växjö
Konserthus, Växjö (Region Kronoberg)





Beslutsunderlag
Inbjudan - Sol vind vatten och bio - kraftsamling sydost (2016-05-30)
Inbjudan - Barns och ungas hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län (2016-06-02)
Inbjudan - Invigning av Sydostleden och överlämnande till Region Skåne 2016-06-17
Paragrafen är justerad
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§ 156. Fördelning av statsbidrag 15RK2062

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fördela 0,8 mnkr till Regionala utvecklingsnämnden för länslicens för Studi.se
kopplat till projektet En skola för alla- från första dagen,
att fördela 3 mnkr till tandvården som kompensation för utökade kostnader i samband
med ökat flyktingmottagande i regionen 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 beslut:
Benämning/kommentar

Belopp
3 105
Språkpraktik/preparandkurs nyanlända med vårdkompetens
000
1 500
Överanställning PTP-psykologer
000
500
Stipendier LNU, validering/komplettering
000
330
Smittskyddssköterska 75 %, för ökad rådgivning mot kommuner
000
Samordning och rätt vårdnivå: asylsamordnare 50 % och vårdlots 50 430
%
000
Kurator/socionom till barn- och ungdomsmottagning, barnmorska 3 000
till kvinnokliniken
000
AVO-projekt Alvesta: undersköterskeutbildning i kombination med 500
SFI och språkpraktik
000
Preventiva insatser kopplat till den sexuella hälsan för
400
ensamkommande barn/ungdomar
000
9 765
Summa
000
Yttranden
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Under ärendets behandling yttrar sig Eva Johnsson (KD), Lennart Vämrby (V), Roland
Gustbée (M) och regiondirektören Martin Myrskog.

Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fördela 0,8 mnkr till Regionala utvecklingsnämnden för länslicens för Studi.se
kopplat till projektet En skola för alla- från första dagen,
att fördela 3 mnkr till tandvården som kompensation för utökade kostnader i samband
med ökat flyktingmottagande i regionen samt
att uppdra till regiondirektören att utbetala motsvarande interna/externa bidrag.
Expedieras till
Ekonomidirektör




Beslutsunderlag
Fördelning av statsbidrag
Information om Studi.se
Ökade kostnader i Tandvården
Paragrafen är justerad
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§ 157. Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-05-10
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-05-17.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-05-16.
Regionstyrelsen maj 2016
Paragrafen är justerad
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§ 158. Godkännande av dagordning till regionstyrelsen 2016-05-10
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-05-04.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-05-04.
Regionstyrelsen maj 2016
Paragrafen är justerad
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§ 159. 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
Jens Karlsson, tf. regiondirektör vid sammanträdet
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016
Paragrafen är justerad
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§ 160. Delårsrapport mars 2016 för Region Kronoberg 16RK440

Sammanfattning
Bereds vid extra RSAU 2016-05-10, kl. 8.00.
Paragrafen är justerad
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§ 161. Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016 15RK1224

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016.
Sammanfattning
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2016 beskriver nuläge och mål utifrån de fyra
perspektiven. I verksamhetsplanen beskrivs även de styrtal som används för att följa upp
målen, samt pågående och planerade regionövergripande aktiviteter för att nå dessa.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Roland Gustbée (M), Michael Öberg (MP) och
regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
Verksamhetsplan regionstyrelsen 2016
Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2016
Paragrafen är justerad
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§ 162. Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod 16RK751

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att följa SKL:s rekommendation och betala 1,00 kronor per invånare till biobanken för
navelsträngsblod under tre år med start januari 2016 samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning
SKL:s förbundsstyrelse har vid sammanträde den 11 mars 2016 beslutat att
rekommendera landstingen och regionerna att till biobanken för navelsträngsblod betala
1,00 kronor per invånare under tre år med start januari 2016. Varje landsting/region
uppmanas senast den 1 maj 2016 anmäla till SKL hur rekommendationen har
behandlats.
Biobanken för navelsträngsblod finns vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Västra
Götalandsregionen. För mer information se Bilaga.
Information har lämnats till SKL om beslutsgång samt detta beslutsunderlag.
Med anledning av handläggningstiden föreslås ärendet omedelbart justeras.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att följa SKL:s rekommendation och betala 1,00 kronor per invånare till biobanken för
navelsträngsblod under tre år med start januari 2016 samt
att ärendet omedelbart justeras.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016




Beslutsunderlag
Missiv Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod
Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod- rekommendation till Landsting och Regioner.
Svar senast 2016-05-01
Anstånd att inkomma med beslut gällande Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod
Paragrafen är justerad
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§ 163. Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala 16RK861

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg en avgift om max 100
kr per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov för närstående i samband
med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 2016-0415 att rekommendera landsting och regioner att erbjuda alla som bor eller vistas
varaktigt i landstinget en avgift om max 100 kr för patient, förutom patientavgift, samt
vid behov närstående i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
När Skandionkliniken i Uppsala tog emot de första patienterna hösten 2015
uppmärksammades att både patienter och anhöriga betalade olika avgifter för bl a
patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor under helgerna. Detta beror på att
patienternas hemlandsting har fattat beslut om olika nivåer på dessa avgifter. Med
anledning av detta föreslår SKL:s styrelsen ovanstående rekommendation att i syfte att
harmonisera dessa avgifter för patient och vid behov anhörig i samband med behandling
vid Skandionkliniken. Rekommendationen och beslutsförslaget ovan omfattar således
inte patientavgifter. Idag har Region Kronoberg idag riktlinjer för patienthotell och där
framgår att ”om patienten bor på patienthotell får patienten betala en avgift på 100
kronor men om det är ett vanligt hotell står Regionen för hela kostnaden. Samma sak
gäller för anhörig som följer med patienten”.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V) och Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg en avgift om max 100
kr per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov för närstående i samband
med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
Missiv Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
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Paragrafen är justerad
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§ 164. Höjd ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök Vårdval Kronoberg
- primärvård 16RK768

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 1 juni 2016 höja ersättningen inom budgetramen från nuvarande 600
kr per hembesök/hemsjukvårdsbesök till 900 kr per hembesök/ hemsjukvårdsbesök hos
personer 65 år och äldre folkbokförda i Kronoberg och listade vid aktuell vårdcentral
samt
att uppdra åt regiondirektören att följa utvecklingen under hösten 2016 för att bedöma
om höjd ersättning ger avsedd effekt.
Sammanfattning
I Uppdragsspecifikation 2016 för Vårdval Kronoberg – primärvård görs prioritering
utifrån äldre personer som har omfattande behov av sjukvårdsinsatser och/eller bor på
särskilt boende.
Besök i patientens hem ska utföras när den enskilda patientens sjukdomstillstånd eller
livssituation inte medger besök på vårdcentralen eller när ett hembesök kan tillföra
ytterligare kunskap. Hembesök och hemsjukvårdsbesök ger särskild ekonomisk
ersättning till den vårdcentral där patienten är listad.
Antal hembesök/hemsjukvårdsbesök för gruppen har inte ökat som önskvärt. För att
bättre möta äldres behov och förväntningar samt för att stimulera till förändringar av
nya arbetssätt och kultur på vårdcentralerna vill vårdvalet pröva att inom budgetramen
höja ersättningen per hembesök/hemsjukvårdsbesök.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Roland Gustbée (M) Yngve Filipsson (L), Eva
Johnsson (KD), Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP) och regiondirektören Martin
Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att från och med 1 juni 2016 höja ersättningen inom budgetramen från nuvarande 600
kr per hembesök/hemsjukvårdsbesök till 900 kr per hembesök/ hemsjukvårdsbesök hos
personer 65 år och äldre folkbokförda i Kronoberg och listade vid aktuell vårdcentral
samt
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att uppdra åt regiondirektören att följa utvecklingen under hösten 2016 för att bedöma
om höjd ersättning ger avsedd effekt.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
Missiv Vårdval Kronoberg - primärvård, höjd ersättning för hembesök/hemsjukvårdsbesök
Vårdval Kronoberg Primärvård Uppdragsspecifikation 2016 160204
Paragrafen är justerad
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Datum: 2016-05-04

§ 165. Rekommendationer rörande nationell och regional nivåstrukturering
för sex områden i cancervården 16RK361

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna och tillämpa rekommendationer från regionala cancercentrum i samverkan
rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex områden i cancervården i
enlighet med föreliggande skrivelse under förutsättning att utsedd klinik kan erbjuda
acceptabel kvalitet och tillgänglighet.
Sammanfattning
Regionala cancercentrum i samverkan beslöt vid sitt sammanträde 16 december 2015
enhälligt att för sex områden inom cancervården rekommendera landstings-och
regionstyrelser att besluta om nationell nivåstrukturering inom kirurgi vid matstrupsoch magsäckscancer, behandling av analcancer, behandling av vulvacancer, isolerad
hyperterm perfusion samt cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för
behandling av cancer i bukhinnan i enlighet med föreliggande förslag. För samtliga sex
områden rekommenderas att koncentrationen av åtgärden införs från och med 1 januari
2017.
Rekommendationerna har förankrats i nätverken för hälso- och sjukvårdsdirektörer och
landstingsdirektörer (2016-01-15). SKLs sjukvårdsdelegation har uttalat sitt stöd för
RCCs arbete med nivåstrukturering (2016-01-21). Regionala cancercentrum i samverkan
kommer att följa upp landstingens/regionernas tillämpning av denna rekommendation.
Region Kronoberg ser det angeläget att vid nivåstrukturering till en enhet inom regionen
vidtas regionala åtgärder för att upprätthålla nödvändig kompetens vid regionens övriga
sjukhus avseende icke-cancerkirurgi inom berörda områden.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna och tillämpa rekommendationer från regionala cancercentrum i samverkan
rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex områden i cancervården i
enlighet med föreliggande skrivelse under förutsättning att utsedd klinik kan erbjuda
acceptabel kvalitet och tillgänglighet.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016


Beslutsunderlag
Missiv -Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom
cancerområdet(43028)
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Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för sex åtgärder inom cancerområdet
Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering av sex åtgärder inom cancerområdet.
(SKL:s dnr 11/3031, beslut ska expedieras till SKL senast 2016-06-01.)
Paragrafen är justerad
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§ 166. Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 15RK1468

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna den Regionala bredbandsstrategin för Kronobergs län 2015-2020, som har
upprättats av Länsstyrelsen i samverkan med Region Kronoberg.
Sammanfattning
Strategin har under hösten arbetats fram av en samrådsgrupp sammansatt av tjänstemän
från Länsstyrelsen i Kronoberg och Region Kronoberg. En remissutgåva har tillsänts
olika organisationer, myndigheter och kommuner för yttrande. Regionala
utvecklingsnämnden yttrade sig under remissperioden. Utifrån bredbandsstrategin
kommer ett handlingsprogram och en avsiktsförklaring att utarbetas. Syftet med dessa
dokument är att underlätta samordning, samarbete och samverkan i
bredbandsutbyggnaden.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna den Regionala bredbandsstrategin för Kronobergs län 2015-2020, som har
upprättats av Länsstyrelsen i samverkan med Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
§50 RUN Regional bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020
Bredbandsstrategi för Kronobergs län 2015-2020 ver 3
Paragrafen är justerad
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§ 167. Upprättande av samhandling för ett grönare Kronoberg – Green Act
16RK761

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna bildande av samhandling för ett grönare Kronoberg – Green Act samt
att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen att ingå i styrgrupp för
Green Act som representanter från Region Kronoberg.
Sammanfattning
Syftet med Green Act är att öka samverkan och få en samhandlingsplattform för att nå
de regionala miljömålen. I plattformen ingår Länsstyrelsen, Region Kronoberg,
Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet, Sustainable Småland samt idéburen
organisation.
Klimatkommission Kronoberg har fram till och med 2014 fungerat som en
samordningsplattform för det regionala klimatarbetet. Under 2015 genomfördes en
utredning ”Hur kan Kronobergs läns klimatåtgärder realiseras?”. På ledningsforum i
januari 2016 presenterades ett nytt förslag till organisation för samordning av det
regionala miljöarbetet där man tar ett större grepp och även inkluderar andra områden
inom miljömålsarbetet såsom vatten och kemikalier.
Förslaget omfattar finansiering, organisationsstruktur, arbetsuppgifter och arbetstid.
Som representanter i styrgruppen föreslås Landshövding (ordförande), Robert Olesen
och Christel Gustafsson (Region Kronoberg), Niklas Nillroth (Sustainable Småland), Bo
Bergbäck (Linnéuniversitetet) och idéburen organisation (vakant).
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Roland Gustbée (M).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna bildande av samhandling för ett grönare Kronoberg – Green Act samt
att utse regionstyrelsens 1:e vice ordförande Robert Olesen att ingå i styrgrupp för
Green Act som representanter från Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016
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Beslutsunderlag
Missiv - Green act
Beslutsunderlag
Utredning realisering av klimatåtgärdsplaner 2015-11-19 (2)
Paragrafen är justerad
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§ 168. Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte 16RK333

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Beställning av sjukresor fungerade inte.
Sammanfattning
Närstående till patient har inkommit med en skrivelse ställd till patientnämnden och till
regionstyrelsen angående beställning av sjukresor. Den närstående har uttryckt önskemål
om att personuppgifter i den inkomna handlingen ska behandlas med sekretess.
Ärendet har handlagts av patientnämndshandläggare. Ansvarig chef för serviceresor har
tagit del av synpunkterna och svaret har vidarebefordrats till den närstående. Därefter
har patientnämnden behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2016-04-21.
Regionstyrelsen har inget ytterligare att tillägga utan ställer sig bakom patientnämndens
behandling av ärendet och nämndens svar på skrivelsen.
Förslag till beslut
Ordförandberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse Beställning av sjukresor fungerade inte.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte
Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte
Svar från Patientnämnden ärende 75055 till ordförandeberedning (RS)
Sekretessmaskerad skrivelse (Se 16RK333-1 för omaskerad handling)
Paragrafen är justerad
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§ 169. Svar på skrivelse - Förebygg självmord bland unga 16RK576

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Förebygg självmord bland unga.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) rörande självmordsprevention hos
unga.
I Region Kronobergs budget 2016 lyfts ett ökat arbete för att förebygga självmord bland
unga fram som ett prioriterat område. I Sverige har det totala antalet självmord minskat
under lång tid. Det gäller dock inte för självmord bland unga i åldersgruppen 15-24 år
där antalet legat relativt konstant. Det finns därför anledning att öka de förebyggande
insatserna i denna grupp.
En studie som publicerats i den medicinska vetenskapstidskriften The Lancet visar att
man kan få goda resultat genom förebyggande arbete med den så kallade Awarenessmetoden. Studien visar att antalet självmord bland de elever som deltagit är 50 % lägre
än i kontrollgruppen.
Med hänsyn till ovanstående har ett uppdrag utgått till verksamheten (Barn och
ungdomspsykiatriska kliniken samt Medicinska kommittén) att närmare utvärdera
evidens för Awareness-programmet.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Eva Johnsson (KD), Lennart Värmby (V), Yngve
Filipsson (L), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M), ersättaren Helen Bengtsson (S)
och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse Förebygg självmord bland unga.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Förebygg självmord bland unga
Svar på skrivelse - Förebygg självmord bland unga
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Förebygg självmord bland unga, skrivelse till Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 170. Svar på skrivelse - Samråd med länets kommuner angående det
aktuella läget i frågan om storregioner 16RK763

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Samråd med länets kommuner angående det aktuella läget
i frågan om storregioner.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M).
Suzanne Frank har i skrivelse ”Samråd med länets kommuner angående det aktuella
läget i frågan om storregioner” föreslagit att regionstyrelsens ordförande snarast bjuder
in länets kommunledningar för samråd om förslaget att bilda storregion.
Dialogen med länets kommunledningar sker främst inom ramen för Kommunalt forum.
Region Kronoberg avser att lyfta frågan om regionbildning vid nästkommande
sammanträde i slutet av maj, men eftersom Indelningskommittén redan nu vill ha svar
på en del principiella frågor bjöd regionstyrelsens ordförande bjudit in länets
kommunledningar till en dialog i ärendet den 27 april.
Information avseende överläggningarna lämnas vid regionstyrelsens sammanträde den
10 maj.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Samråd med länets kommuner angående det aktuella läget
i frågan om storregioner.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse angående samråd med länets kommuner
Svar på skrivelse - Samråd med länets kommuner
Skrivelse angående samråd med länets kommuner angående det aktuella laget i fråga om storregion
Paragrafen är justerad
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§ 171. Svar på remiss – Förslag till förordning om elbusspremie 16RK823

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Miljö- och
energidepartementet
Sammanfattning
Denna remiss är utställd av Miljö- och energidepartementet men Region Kronoberg är
inte formell remissinstans. Region Kronoberg har, i egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län, ändå valt att yttra sig över ovanstående
remiss.
Regeringen aviserade under hösten 2015 ett statligt stöd till inköp av elbussar. Syftet
med stödet är bidra till miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och
God bebyggd miljö genom att med elbusspremien främja introduktionen på marknaden
för elbussar. Stödet är enligt förslaget tänkt att handläggas av Energimyndigheten och
omfattar 380 miljoner kronor under år 2016-2019.
Förslag till hur elbusspremien ska utformas är nu ute på remiss tillsammans med den
promemoria som beskriver bakgrunden till stödet. Svar ska ha inkommit till Miljö- och
energidepartementet senast den 16 maj 2016.
Utformning av stödet innebär enligt remissen att Region Kronoberg inte skulle vara
berättigad till att ansöka om stöd, då stödet endast föreslås gälla nya trafikavtal som
tecknats efter 2015-12-31 och under tiden som stödet finns. Region Kronoberg är
därför kritisk till hur stödet är tänkt att utformas och vi ställer oss också frågande till
varför remissen inte har sänts till landets samtliga kollektivtrafikmyndigheter för
synpunkter.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Miljö- och
energidepartementet
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande förslag till förordning om elbusspremie
Remissyttrande - Förslag till förordning om elbusspremie
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Paragrafen är justerad
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§ 172. Svar på remiss – Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om Skydd
mot olyckor för Älmhults kommun 16RK634

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten i Älmhults kommun.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten i Älmhults kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att ge
människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande skydd mot
olyckor, med hänsyn till lokala förhållanden. Älmhults kommuns handlingsprogram,
denna remiss, är ett kommunalt styrdokument utifrån LSO.
Region Kronoberg är oroad över att det i remissen framkommer att det finns skadefall
som berör hälso-och sjukvården, där räddningstjänstens förmåga kan få omfattande
påverkan på liv och hälsa. Dessa områden är:
- Brand på äldreboende
-Tågolycka med farligt gods
- Utsläpp laboratoriemiljö
Notering att det i remisen finns skisser och tabeller som inte går att läsa.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten i Älmhults kommun.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande - Handlingsprogram enligt lag om Skydd mot olyckor Älmhults kommun
Remissyttande - Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckorÄlmhults kommun
Inbjudan samråd Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor
Handlingsprogram - Skydd mot olyckor
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Paragrafen är justerad
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§ 173. Svar på remiss - Handlingsprogram Räddningstjänsten Östra
Kronoberg 2015-2018 16RK669

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av räddningstjänsten Östra Kronoberg beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska räddningstjänsten i Östra Kronoberg, upprätta
handlingsplan för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Innan
handlingsprogrammet tas ska samråd ha skett med de myndigheter som har ett
väsentligt intresse i saken.
Utifrån perspektivet att tiden, i vissa fall, är direkt avgörande för patienten och dennes
möjligheter att klara liv och hälsa, finns några områden som Region Kronoberg finner
oroande i konsekvensbeskrivningen som framgår av handlingsprogrammet. Dessa
områden är:
- Omhändertagande av skadade vid trafikolyckor
- Losstagning av skadade från fordon
- Invändig livräddning och rökdykning
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
räddningstjänsten Östra Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande handlingsprogram räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-2018
Remissyttrande till räddningstjänsten Östra Kronoberg 2015-2018
Inbjudan till samråd, handlingsprogram för räddningstjänst, Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Svar
senast 2016-05-23
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Paragrafen är justerad
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§ 174. Projekt Zero Fossil Fuel Territories 16RK764

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ansöka om deltagande i projekt Zero Fossíl Fuel Territories.
Sammanfattning
Region Kronoberg fick 2016-03-23 en inbjudan från Energy Cities om att delta i det
planerade projektet Zero Fossil Fuel Territories, ett EU-projekt med fokus på arbete för
fossilbränslefria territorium (regioner, städer eller områden).
Samtliga deltagande partners i projektet Zero Fossil Fuel Territories ska ha ambitioner
att minska användningen av fossila bränslen. För Kronobergs del skulle genomförandet
kunna göras genom den föreslagatt ansöka om projektdeltagande i Zero Fossíl Fuel
Territories.na samhandlingsplattformen Green Act.
Finansieringsgraden från EU i projektet är 85 % och projektdeltagarnas egna insatser är
15 %. För Region Kronobergs del kan den egna insatsen motsvaras av redan planerad
arbetstid i Green Act och kräver således inget extra beslut om medfinansiering.
Projektdeltagarna förväntas även ha ett deltagande i projektet av en förtroendevald från
varje partner. Förtroendevalda förväntas delta i utbytet av kunskaper och erfarenheter
genom att delta i möten med övriga partners cirka två gånger per år under projekttiden.
Regionstyrelsens förste vice ordförande Robert Olesen som ingår i styrgruppen för
Green Act föreslås representera Region Kronoberg i projektet. Ansökan om
projektdeltagande ska sedan vara underskriven av deltagande partners senast 2016-0504. Beslut om projektdeltagande fattas, efter beredning i regionstyrelsens arbetsutskott
2016-05-04, via ett delegationsbeslut av regionstyrelsens ordförande Anna Fransson.
Beslut om projektansökan beviljas fattas under hösten 2016. Om projektet beviljas
beräknas projektstart till 2017.
Regionstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kanslidirektören Katarina Jonasson informerar om att besvarandetiden för ansökan
förlängts till 2016-05-11 och att ärendet därmed kan beslutas av regionstyrelsen 201605-10.
Beslutsordning
Ordförande föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att ansöka om deltagande i projekt Zero Fossíl Fuel Territories.
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Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Projekt Fossil Fuel Free Terriotories
Förfrågan om deltagande i EU-projekt Zero Fossil Fuel Territories(42805)(42913)
Interreg Europe programme - Zero Fossil Fuel Territories (OFFER)
Paragrafen är justerad
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§ 175. Informationsärende - Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges
landsbygd. 16RK461

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens
ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå
underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och
mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även underhållsåtgärder på
vägar i landsbygd tagits fram. Satsningen innebär ett statligt stöd om ca 1 600 miljoner
kronor under fyra år (2016-2019). Enligt Trafikverkets förslag till Näringsdepartementet,
är tilldelningen till Kronobergs län, 27 miljoner kronor för att stärka
kollektivtrafikresandet på landsbygden och 22 miljoner kronor för att förbättra bärighet
och tjälsäkring, dvs. totalt 49 miljoner kronor till länet för perioden. Inga medel för
underhåll till lågtrafikerade järnvägar föreslås ges till Kronoberg.
Information om satsningen lämnades vid regionstyrelsens möte den 22 mars
2016.(§65/2016)
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Information om Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges landsbygd
Information om Trafikverkets extrasatsningar för stärka Sveriges landsbygd
§65 RS Informationsärende – Åtgärder för att stärka möjligheterna till kollektivt resande på
landsbygden
Paragrafen är justerad
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§ 176. Informationsärende – Stadsmiljöavtal 16RK829

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg och Växjö kommun har under vintern 2016 arbetat fram åtgärder för
att förbättra framkomligheten för och stärka kollektivtrafikens attraktivitet i Växjö stad.
Ansökan har tagits fram inom ramen för den statliga satsningen på stadsmiljöavtal.
Ansökan innehåller åtgärder för 45,5 miljoner kronor varav Växjö kommuns del är 43,5
miljoner.
Ansökan skickades till Trafikverket 18 april och beslut väntas av regeringen senast i
augusti 2016.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD), Robert
Olesen (S) och Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Information om Stadsmiljöavtal
Information om stadsmiljöavtal
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-05-04

§ 177. Informationsärende - Rapport från bolagsstämma Kulturparken
Småland
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson (S) informerar från bolagsstämma för Kulturparken
Småland AB 2016-04-29. Bolaget har gjort en negativ budgetering för 2016, åtgärder
kommer att vidtas för att korrigera detta.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-05-04

§ 178. 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 maj 2016













Delegeringsbeslut
16RK8-6 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 6/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK16-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2016. Mottagande av delgivning (16RK771)
16RK16-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2016. Yttrande i mål nr T 800-16 (16RK771)
16RK12-6 Fastighetschefsbeslut nr 6/2016 Villkorsändring av hyreskontrakt för Navets verksamhet
i Växjö för utflyttning 2017-06-30
16RK4-18 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 18/2016. Remissyttrande över detaljplan för
Växjö 10:56 m.fl. Bäckaslöv etapp II (15RK550)
16RK16-7 Regionjuristbeslut nr 7/2016 Yttrande gällande ersättning för vård utförd på Sofiahemmet
i Stockholm (16RK83).
16RK12-7 Fastighetschefsbeslut nr 7/2016. Investeringsbeslut inom fastighetsanslagets budget 2016
16RK8-7 Ekonomidirektörsbeslut nr 8/2016. ED-beslut nr 8/2016 transaktioner i
Överlikviditetsportföljen
16RK18-3 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 3/2016: Utse Region Kronobergs ombud
vid årsstämma för Companion 2016-04-19.
16RK18-4 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 4/2016: Utse Region Kronobergs ombud
till bolagsstämma Kulturparken Småland 2016-04-29.
16RK18-5 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 5/2016: Rättelse av skrivfel i reviderat
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015 - sid 1, §1.
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Protokoll
Datum: 2016-05-04







16RK16-8 Regionsjuristens delegationsbeslut nr 8/2016: Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö i
mål nr 1238-16 (se dnr 16RK813)
16RK8-8 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 7/2016: Beviljar bidrag från Samfonden
donationsfond Ljungby Lasarett (Se dnr 16RK799.)
16RK1-4 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 4/2016
16RK944-1 Chef inom respektive enhet delegationsbeslut nr 1/2016: Anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2016-01-01--2016-04-01
16RK16-9 Regionjuristens delegationsbeslut nr 9/2016: Utlämnande av allmän handling (se ärende
nr 15RK1893)
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-05-04

§ 179. Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2016-05-10 16RK73

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Protokoll från styrelsemöte i Kulturparken Småland 2016-03-30
2. Verksamhetsplan och visioner för Utvandrarnas hus och Svenska Emigrantinstitutet
2016-2020
3. Driftbidrag till icke statliga flygplatser enligt förordning (1997 263) om länsplaner för
regional transportinfrastruktur
4. Entlediganden och förordnanden i Parlamentariska landsbygdskommittén
(Näringsdepartementet)
5. Cirkulär 16012 - Ändringar i LAS mm
6. Cirkulär 16013 - Förtydligande av regelverk rörande traineejobb, utbildningskontrakt
och extratjänster
7. Cirkulär 16013 - Bilaga 1
8. Cirkulär 16014 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet
9. Cirkulär 16016 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
Handlingar redovisas i särskild bilaga.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Expedieras till
Regionstyrelsen maj 2016
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Datum: 2016-05-04

Paragrafen är justerad
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