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§ 183. 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 2016-06-01.
Paragrafen är justerad
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§ 184. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-05-25, med föreslagna tillägg.
Sammanfattning
Följande tilläggs föreslås till dagordningen:
- Ordförande Anna Fransson (S) föreslår tilägg av ärende om sommartjänstgöring för
regionråden.
- Roland Gustbée (M) föreslår tillägg av informationsärende om upphandling av
sjuksköterskor.
- Olof Björkmarker (S) föreslår tillägg av ärende om utseende av ombud till
föreningsstämma för Centrum för Informationslogistik i Ljungby.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-05-25.
Paragrafen är justerad
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§ 185. Tidssättning av motion - Namnsättning av samtliga bussar i
Kronobergs län 16RK1036

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till trafiknämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Sammanfattning
Bo Frank (M) och Ann-Charlotte Wiesel (M) har för den Moderata regiongruppen
lämnat in en motion om namngivning av Länstrafiken Krononbergs bussar. Motionen
har följande yrkande:
att man utökar namnsättningen till att gälla samtliga bussar i Länstrafik Kronoberg, även
bussarna i linjetrafik.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till trafiknämnden för beredning samt
att den behandlas av regionfullmäktige i september 2016.
Expedieras till
Trafiknämnden
Regionfullmäktige, september 2016


Beslutsunderlag
Motion: Namnsättning av samtliga bussar i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 186. Krishanteringsplan för Region Kronoberg 16RK587

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fastställa Krishanteringsplan för Region Kronoberg enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Region Kronoberg ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla
omständigheter och oavsett vilka allvarliga händelser som kan inträffa i samhället. För
att kunna upprätthålla sin funktionalitet måste Region Kronoberg därför ha en väl
utvecklad krisberedskapsförmåga.
Allvarlig händelse (inklusive extraordinär händelse) är ett samlingsbegrepp för olika
typer av händelser som kan inträffa och som Region Kronoberg ska kunna hantera.
Exempel på allvarliga händelser är transportolyckor, utbrott av allvarlig smitta, bränder
av större omfattning, infrastrukturstörningar och förtroendekriser.
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid, ska kommuner och landsting för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Denna
plan beskriver hur detta arbete ska bedrivas.
Krishanteringsplan Region Kronoberg grundar sig på riskhantering och klargör roller,
ansvar och uppgifter inför, under och efter en allvarlig händelse.
Regionstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd i Region Kronoberg och ska
fastställa en plan för hur extraordinära händelser skall hanteras i Region Kronoberg.
Förslaget till krishanteringsplan innebär en anpassning till regionbildningen jämfört med
tidigare krishanteringsplaner för Landstinget Kronoberg.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att fastställa Krishanteringsplan för Region Kronoberg enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Planeringsdirektör




Beslutsunderlag
Missiv - Regional Krishanteringsplan
Krishanteringsplan för Region Kronoberg
Riktlinjer för Landstinget Kronobergs krisberedskap inkl. plan för krisledningsnämnden 2014
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Paragrafen är justerad
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§ 187. Begäran av omräkning av visstidspension enligt PBF 16RK1084

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att omräkning av PBF ska göras, där hänsyn ska tas till de uppdrag som Eva Johnsson
haft inom Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg och som
därmed ska ligga till grund för beräkning av den nya tidsfaktorn samt
att ärendet återkommer för ställningstagande vid arbetsutskottets sammanträde den 16
augusti 2016.
Sammanfattning
Eva Johnsson har kommit in med begäran om omräkning av sin visstidspension av PBF
där hänsyn skall tas till de uppdrag hon innehaft inom Regionförbundet södra Småland.
Eva Johnsson anhåller om att omräkning av PBF ska göras, där hänsyn ska tas till de
uppdrag som Eva Johnsson haft inom Regionförbundet södra Småland och som
därmed ska ligga till grund för beräkning av den nya tidsfaktorn.
Jäv
Eva Johnsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att omräkning av PBF ska göras, där hänsyn ska tas till de uppdrag som Eva Johnsson
haft inom Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg och som
därmed ska ligga till grund för beräkning av den nya tidsfaktorn samt
att ärendet återkommer för ställningstagande vid arbetsutskottets sammanträde den 16
augusti 2016.
Expedieras till
Kanslidirektör
Regionstyrelsens arbetsutskott, augusti 2016



Beslutsunderlag
Begäran om omräkning av visstidspension
Skrivelse om erhållan av visstidspension enligt PBF
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Paragrafen är justerad

11

Protokoll
Datum: 2016-05-31

§ 188. Inbjudningar till kurser och konferenser 16RK86

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson (S) informerar om att hon fattat beslut på delegation om att
Lennart Värmby (V) ges möjlighet att delta vid konferensen Wood Summit Småland
2016-06-29-30 i Virserum. Beslutet fattades på delegation eftersom anmälningstiden var
brådskande.
Inga aktuella inbjudningar finns i övrigt.
Paragrafen är justerad
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§ 189. Utseende av ombud till årsstämma i Centrum för Informationslogistik i
Ljungby
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Olof Björkmarker (S) till ombud för Region Kronoberg vid årsstämma för
Centrum för Informationslogistik i Ljungby 2016-06-13, med Roland Gustbée (M) som
ersättare.
Sammanfattning
Föreningen Centrum för Informationslogistik i Ljungby (CIL) har kallat till årsstämma
2016-06-13.
Expedieras till
Centrum för Informationslogistik i Ljungby
Paragrafen är justerad
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§ 190. Beslut om sommartjänstgöring för regionråd 2016
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fastställa sommartjänstgöring för regionråden enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Följande planering för regionrådens sommartjänstgöring föreslås:
- Robert Olesen, veckorna 27, 29 och 30
- Suzanne Frank, veckorna 28 och 31
- Anna Fransson, övriga veckor
Under sin period fullgör respektive tjänstgörande regionstyrelsens ordförande funktion.
Expedieras till
Kanslidirektör
Regiondirektörens ledningsgrupp
Paragrafen är justerad
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§ 191. Informationsärende - Upphandling av vårdpersonal
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordförande Anna Fransson informerar om ett antal frågor om Region Krononbergs
upphandling av vårdpersonal från bemanningsföretag, med anledning av rapportering i
media.
Paragrafen är justerad
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§ 192. Justering av protokoll från regionstyrelsen 2016-06-07
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-06-13.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016
Paragrafen är justerad
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§ 193. Godkännande av dagordning till regionstyrelsen 2016-06-07
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-06-02.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna dagordning enligt förslag daterat 2016-06-02.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016
Paragrafen är justerad
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§ 194. Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016
Paragrafen är justerad
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§ 195. Månadssammandrag april 2016 Region Kronoberg 16RK1017

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag april 2016 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Resultatet efter april visar ett positivt utfall på knappt 31 mnkr vilket är ca 8 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, köpt vård och läkemedel.
Den positiva budgetavvikelsen avseende finansieringen härrör i huvudsak från det
tillfälliga stödet som regeringen beslutat om för att hantera den rådande
flyktingsituationen. Totalt för 2016 handlar det om ytterligare statsbidrag på 39,3 mnkr
som inte är budgeterat. I sammanhanget bör beaktas att inte heller kostnaderna, som det
tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför de kommer att generera
motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten.
Helårsprognosen, som är från delårsrapporten i mars, pekar på ett noll resultat vilket är
71 mnkr sämre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror till största delen på ett
prognostiserat underskott för Hälso- och sjukvårdsnämnden på 120 mnkr.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2016, vilket innebär att
rapporten ska vara klar runt den 15:e efter avslutad månad. En ny helårsprognos
kommer att tas fram till månadsrapporten per maj.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna månadssammandrag april 2016 för Region Kronoberg.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Expedieras till
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Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Månadssammandrag april 2016 Region Kronoberg
Sammanställt månadssammandrag apr 16
Paragrafen är justerad
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§ 196. Höjning av kontokredit 16RK884

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att höja krediten hos Nordea till 500 miljoner kronor.
Sammanfattning
För att undvika att Region Kronoberg får inlåningsavgifter på bankmedel föreslås att
regionstyrelsen rekommenderar fullmäktige att höja kontokrediten från 200 miljoner
kronor till 500 miljoner kronor.
Genom att öka krediten med 300 miljoner kronor kan Region Kronoberg placera
motsvarande summa och behålla samma betalningsberedskap som tidigare. Samtidigt
finns möjligheten till avkastning på kapitalet. Att nyttja krediten är vid dagens
räntenivåer gratis och Region Kronoberg betalar inte heller någon kreditavgift.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V) och ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att höja krediten hos Nordea till 500 miljoner kronor.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Höjning av kontokredit
Beslutsunderlag – Höjning av kontokredit
Paragrafen är justerad
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§ 197. Medlemskap Kommuninvest 16RK935

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Region Kronoberg skall anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening,
att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 40 kronor per invånare
(motsvarande 7,7 mnkr för Region Kronoberg), räknat vid inträdesårets början.
Beloppet utgör Region Kronobergs medlemsinsats i föreningen motsvarande den
stadgeenliga miniminivån,
att, under förutsättning av att föreningens styrelse godkänner det, till Kommuninvest
ekonomisk förening utöver minimi-insatsen även inbetala en särskild medlemsinsats
motsvarande 100 % av den högsta stadgeenliga nivån under år 2016 (motsvarande 26,8
mnkr för Region Kronoberg),
att Region Kronoberg tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprie-borgen)
för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå,
att Region Kronoberg, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där
deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras,
att Region Kronoberg skall ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med
övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat,
att bemyndiga regionstyrelsens ordförande Anna Fransson och regiondirektör Martin
Myrskog att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande
handlingar,
att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse Robert
Olesen med Roland Gustbée som ersättare,
att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med
anledning av regionens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening samt
att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Region Kronobergs logotyp.
Sammanfattning
Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder svenska
kommuner, landsting och regioner finansieringslösningar genom lån och finansiell
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rådgivning. Bolaget ägs och styrs helt av Kommuninvest ekonomisk förening, som är en
medlemsorganisation bestående av kommuner, landsting och regioner. Kommuninvest
drivs därför helt utan vinstintresse.
Region Kronoberg har ett antal stora planerade investeringar under kommande 5 års
period. Den långsiktiga investeringsbudgeten visar ett behov av att investera 3 miljarder
till och med år 2020. Ett sätt att låna pengar förutom från ordinarie banker är att göra
detta i Kommuninvest.
För att bedöma om det är kostnadseffektivt för Region Kronoberg att gå med i
Kommuninvest har en beräkning gjorts för kostnaden att ha bundet kapital i föreningen
och uppskattad lägre kostnad i form av lägre upplåningskostnader. Uppskattning har
även gjorts på återbäring på affärsvolym, samt ränta på insatskapital.
Slutsatsen är att det är kostnadseffektivt att gå med i Kommuninvest med maxnivån då
räntan på insatskapitalet är hög relativt risknivån vilket täcker kostnaden att ha kapitalt
bundet som insatskapital. Medlemskap genererar också lägre upplåningskostnader och
återbäring på affärsvolym. Risken som den solidariska borgen medför bedöms som liten
och acceptabel för att få de fördelar som medlemskapet medför.
Då Region Kronoberg idag inte har några lån utöver en kredit på 200 mnkr bör ett
beslut om att få ta upp lån och omsätta lån införlivas i det årliga beslutet om antagande
av budget.
Yrkande
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att Region Kronoberg skall anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening,
att till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 40 kronor per invånare
(motsvarande 7,7 mnkr för Region Kronoberg), räknat vid inträdesårets början.
Beloppet utgör Region Kronobergs medlemsinsats i föreningen motsvarande den
stadgeenliga miniminivån,
att, under förutsättning av att föreningens styrelse godkänner det, till Kommuninvest
ekonomisk förening utöver minimi-insatsen även inbetala en särskild medlemsinsats
motsvarande 100 % av den högsta stadgeenliga nivån under år 2016 (motsvarande 26,8
mnkr för Region Kronoberg),
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att Region Kronoberg tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprie-borgen)
för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå,
att Region Kronoberg, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där
deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras,
att Region Kronoberg skall ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med
övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat,
att bemyndiga regionstyrelsens ordförande Anna Fransson och regiondirektör Martin
Myrskog att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande
handlingar,
att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse Robert
Olesen med Roland Gustbée som ersättare,
att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med
anledning av regionens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening samt
att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Region Kronobergs logotyp.

Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Medlemskap Kommuninvest
Beslutsunderlag - Medlemskap Kommuninvest
Paragrafen är justerad
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§ 198. Reviderade ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg
16RK1160

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastslå de reviderade ekonomistyrningsprinciperna för Region Kronoberg,
att hantering av över- och underskott beslutas av regionstyrelsen den 13 september
2016, efter dialog vid partiernas gruppledarträff den 30 augusti 2016, samt
att ge regiondirektören i uppdrag att årligen göra en översyn av de beslutade principerna
och till regionstyrelsen förslå eventuella förändringar.
Sammanfattning
Region Kronobergs ekonomistyrningsprinciper är ett dokument där det framgår regler
och principer som gäller inom ekonomiområdet, exempelvis hur det ekonomiska
ansvaret ska vara fördelat eller vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas. Detta
dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument. Inom respektive
nämnd/enhet kan det, utöver de övergripande ekonomistyrningsprinciperna, också
finnas behov av kompletterande verksamhets specifika regler och principer.
I samband med att Region Kronoberg bildades 2015 identifierades ett behov att
uppdatera och anpassa Landstinget Kronobergs tidigare ekonomistyrningsprinciper till
den nya organisationen(såväl politisk som på tjänstemannanivå). Principerna är därför
reviderade så att de anpassats till den nya organisationen och dess verksamheter samt
renodlat till principer och riktlinjer från att tidigare innehållet mycket begreppsförklaring
inom ekonomiområdet.
Yrkanden
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att partiernas gruppledare ska diskutera
principerna för hantering av över- och underskott (del 3.4) vid gruppledaröverläggning
den 30 augusti 2016. Denna del lyfts därför ur förslaget till ekonomistyrningsprinciper
och behandlas av regionstyrelsen den 13 september 2016.
- Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Anna Franssons (S) förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C), Lennart Värmby (V), Roland Gustbée
(M), ersättarna Olof Björkmarker (S) och Eva Johnsson (KD) samt regiondirektören
Martin Myrskog.
Beslutsordning
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Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastslå de reviderade ekonomistyrningsprinciperna för Region Kronoberg samt
att ge Regiondirektören i uppdrag att årligen göra en översyn av de beslutade
principerna och till regionstyrelsen förslå eventuella förändringar.
Föredragande
Jens Karlsson, ekonomidirektör

Expedieras till
Regionstyrel
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastslå de reviderade ekonomistyrningsprinciperna för Region Kronoberg,
att hantering av över- och underskott beslutas av regionstyrelsen den 13 september
2016, efter dialog vid partiernas gruppledarträff den 30 augusti 2016, samt
att ge regiondirektören i uppdrag att årligen göra en översyn av de beslutade principerna
och till regionstyrelsen förslå eventuella förändringar.
sen, juni 2016
Regionstyrelsen, september 2015



Beslutsunderlag
Reviderade Ekonomistyrningsprinciper
Ekonomistyrningsprinciper för Region Kronoberg 160527
Paragrafen är justerad
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§ 199. Attestreglemente med tillämpningsanvisningar för Region Kronoberg
16RK349

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa reviderat attestreglemente för Region Kronoberg i enlighet med upprättad
handling.
Sammanfattning
Mot bakgrund av bildande av Region Kronoberg föreslås revidering av Region
Kronobergs attestreglemente med tillämpningsanvisningar.
Syftet med attestreglementet är kontroll av ekonomiska händelser för att undvika
oavsiktliga och avsiktliga fel och därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är
korrekta. Attestreglementet anger hur ekonomiska transaktioner ska hanteras inom
Region Kronoberg med hänsyn till kraven på en god intern kontroll.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa reviderat attestreglemente för Region Kronoberg i enlighet med upprättad
handling.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Attestreglemente
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar
Paragrafen är justerad
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§ 200. Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg 16RK689

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg i enlighet med upprättad
handling.
Sammanfattning
Region Kronoberg upphandlar varor och tjänster för betydande summor årligen. Region
Kronoberg är en stor aktör på den regionala arenan och har genom sina upphandlingar
och inköp möjlighet att påverka en hållbar utveckling genom medvetna val.
Upphandlingsreglementet är ett styrdokument vid genomförande av upphandlingar och
inköp. Reglementet lyfter fram upphandling som ett strategiskt medel för att använda
resurser på bästa sätt och som ett medel för att främja en hållbar utveckling. Utöver
upphandlingsreglemente finns fastställda riktlinjer för miljöupphandling och en fastställd
upphandlingsprocess inom Region Kronoberg.
Upphandlingsreglementet går i linje med intentionerna i den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”, Region Kronobergs övergripande policy ”
Lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg”, Region Kronobergs
miljöprogram och Budget för Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg i enlighet med upprättad
handling.



Beslutsunderlag
Missiv - Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg
Upphandlingsreglemente
Paragrafen är justerad
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§ 201. Länstrafiktaxa 2017 16RK555

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2017 i enlighet med upprättad handling.
Sammanfattning
I länstrafiktaxa 2017 föreslås följande förändringar och justeringar:
- Taxan för enkelbiljett (ordinarie pris) höjs med 1 kr för 1 zon (Växjö Stadstrafik).
Taxan för enkelbiljett för resa i 3-6 zoner höjs med 1 kr per zonsteg (pris för 2 zoner
lämnas oförändrat). Taxan för enkelbiljett för 7 zoners resa höjs med 3 kr, därefter med
5 kr per zonsteg upp till taktaxa 12 zoner. Även detta år genomförs taxeförändringar i
enlighet med WSP:s rekommendationer – med inga eller blygsamma höjningar på korta
sträckor och större prisjusteringar på längre sträckor.
- För Resekort Period höjs priset med 20 kr per zonsteg för resor mellan 3-5 zoner. För
Resekort Period 6-zon, 7-zon samt Län höjs priset med 30 kr, 40 kr respektive 50 kr.
Prissättningen på Resekort Period 1-2 zoner lämnas oförändrad.
- Nattaxa för resa 7-10 zoner höjs med 20 kr till 120 kr.
- Besöksbiljetten prisanpassas enligt taxehöjning.
- Endagsbiljett län höjs med 2 kr till 122 kr för att prismässigt överensstämma med
motsvarande Besöksbiljett.
- Nya nationella riktlinjer för enhetlig kategorisering av studerande berättigade till
rabatterade periodprodukter kan komma att införas redan till höstterminen 2016.
Länstrafiken Kronoberg kommer att anpassa periodkortsprodukterna till de nya
riktlinjerna.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C) och Lennart Värmby
(V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2017 i enlighet med upprättad handling.
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Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016





Beslutsunderlag
§34 TN Länstrafiktaxa 2017
Länstrafiktaxa 2017
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2017
Översyn av kollektivtrafiktaxorna i Kronobergs län. WSP 2014-03-17
Paragrafen är justerad
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§ 202. Utvärdering av Landstinget Kronobergs likabehandlingsprogram och
likabehandlingsplan 2013-2015 16RK527

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att notera informationen om utvärderingen till protokollet samt
att likabehandlingsarbetet från och med 2016 integreras i Region Kronobergs
övergripande policy.
Sammanfattning
2011 undertecknade Landstinget Kronoberg den europeiska jämställdhetsdeklarationen
CEMR, vilket bland annat innebar ett åtagande att upprätta en handlingsplan för
jämställdhetsarbetet. Ett likabehandlingsprogram med handlingsplan för 2013-2015
utarbetades och fastställdes 2013 av landstingsfullmäktige. I handlingsplanen beskrivs
mål och aktiviteter för de sju diskrimineringsgrunderna.
Utvärderingen som genomfördes under perioden december 2015-mars 2016 av Region
Kronobergs barn- och människorättsstrateg genom riktade enkäter till ansvariga chefer
inom de verksamheter som tidigare fanns inom Landstinget Kronoberg. Uppföljningen
visar att likabehandlingsplanen inom vissa områden haft en positiv effekt på
verksamheten och resultatet, medan i andra områden har få framsteg gjorts.
Likabehandlingsplanen har haft många mål men endast ett fåtal aktiviteter, vilket ger
begränsad måluppfyllelse. Det konstateras att det under perioden har genomförts många
aktiviteter som ligger utanför planen men som har bidragit till att nå uppsatta mål i
programmet.
Ett övergripande mål var integrera likabehandling i all verksamhet och på alla nivåer i
organisationen och utvärderingen visar att programmet och planen inte har fått den
genomslagskraft som förväntades.
För att integrera likabehandling i styrning och ledning föreslås att
likabehandlingsprogrammet integreras i och ersätts av den övergripande policyn ”Policy
för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg”.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att notera informationen om utvärderingen till protokollet samt
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att likabehandlingsarbetet från och med 2016 integreras i Region Kronobergs
övergripande policy.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Utvärdering av likabehandlingsprogram och likabehandlingsplan 2013-2015
Utvärdering av Landstinget Kronobergs likabehandlingsprogram och likabehandlingsplan 2013-2015
Paragrafen är justerad
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§ 203. Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region
Kronoberg 16RK528

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bifalla Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att fastställa Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade § 11/2012 att ersätta då befintliga policydokument med
en övergripande policy som tydliggör den värdegrund och inriktning som ska genomsyra
allt beslutsfattande i organisationen.
§17/2013 beslutade landstingsfullmäktige att anta ett likabehandlingsprogram för åren
2013-2015. Programmet har nu utvärderats och utvärderingen visar att programmet inte
har fått den genomslagskraft i verksamheten som förväntades.
Likabehandlingsprogrammets delar har därför arbetats in i den övergripande policyn,
som har reviderats för att omfatta Region Kronobergs samtliga verksamhetsområden.
För att uppfylla regionens åtagande som undertecknare av den europeiska
jämställdhetsdeklarationen ska även en plan för jämställdhet utarbetas efter fastställande
av policyn. Jämställdhetsplanen fastställs av regionstyrelsen.
Policyn tydliggör vårt ansvar för mänskliga rättigheter samt den värdegrund och
inriktning som genomsyrar allt vi gör och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.
Policydokumentet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika
verksamheter i hela organisationen, stora delar av regionledningsgruppen har ingått i
styrgruppen och organisationsutskottet har utgjort politisk referensgrupp. Framtagandet
av policyn har föregåtts av ett omfattande värdegrundsarbete i hela organisationen.
Värdegrunden utgör en av grundpelarna i policydokumentet.
Arbetet med framtagandet av policyn har även skett inom ramen för ett SKL-projekt
(Sveriges Kommuner och Landsting) där Region Kronoberg ingår, tillsammans med fyra
regioner/landsting och elva kommuner, för att integrera människorättsfrågorna i
ordinarie lednings- och styrningsprocesser.
Yrkande
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Roland Gustbée (M) yrkar att "ansvarstagande" läggs till i stycke 1 under 4. Den goda
arbetsplatsen.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Roland Gustbées (M) yrkande och
i övrigt enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
enligt föreliggande förslag.



Beslutsunderlag
Missiv - Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg
Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg 160428
Paragrafen är justerad
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§ 204. Nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet 15RK1450

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om
435 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 408 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 23 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 4 miljoner
kronor,
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning samt
att uppdra till regionstyrelsen att redovisa alternativ för användning av nuvarande
lokaler i centrumbyggnaden.
Sammanfattning
Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet behandlades i regionstyrelsen § 172
2015-09-16, beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens avgörande i
dom 2016-03-22 i mål nr 3304-15 var: ”Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och
upphäver Region Kronoberg regionstyrelses beslut 16 september 2015, § 172, dnr
15RK1450, att genomföra investering i nybyggnad på Sigfridsområdet vilken ryms inom
nuvarande investeringsbudget för 2015-2017 (första attsatsen)”.
Nuvarande lokaler för vuxenpsykiatrin är över 40 år gamla och behovet av nya lokaler är
stort. Dagens vuxenpsykiatri i centrumbyggnaden och i det ”gamla BUP-huset” bedrivs i
undermåliga lokaler. Lokalerna är inte anpassade för dagens eller framtidens vård.
Lokalerna är mycket slitna och problemen med byggnaderna är väl kända och för
närvarande pågår en genomgång av lokalerna för nödvändiga insatser innan en ny
byggnad är färdigställd.
Alternativa lösningar har prövats för om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler och
jämförelse har gjorts med en nybyggnad. Lägre driftkostnad gör en nybyggnad
ekonomisk förmånlig, provisoriekostnader kan undvikas och verksamheten kan bedrivas
ostört. Nybyggnadsförslaget är anpassat till nuvarande verksamhets omfattning.
Systemhandling daterad 2015-09-09 beskriver lokalutformningen efter verksamhetens
behov.
Efter systemhandlingens framtagande har arbetet med lokalutformningen fortsatt, bland
annat har innehållet per plan omdisponerats till mottagningsverksamhet på plan 1 och
administrativt arbete till plan 3. På plan 2 är den samlade heldygnsvården placerad med
innergårdar för respektive avdelning. På planet finns även ett personalrum som är
gemensamt för hela huset samt lokaler för akutmottagning och ECT-behandling.
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Byggnaden är utformad som en 3-plansbyggnad i markens naturliga sluttning med
huvudentré på plan 1 mot väster och akutentré på plan 2 (markplan) mot öster.
Placeringen på Sigfridsområdet är centralt mellan rättspsykiatriska regionkliniken och
rehabiliteringskliniken/primärvårdsrehabiliteringen. Den tekniska försörjningen på
området kommer att utgå ifrån den nya vuxenpsykiatribyggnaden som blir
anslutningspunkt för den nya habiliteringen. Nuvarande lokalarea i (hus 1,2, 4, sjövillan
och gamla BUP) är 13 550 m2. Lokalarean i nybyggnadsförslaget är 12 610 m2.
Byggnaden uppfyller energi och miljökrav enl. miljöbyggnad silver vilket är bättre än
nuvarande lagkrav. Bland annat kan nämnas solceller och sedum på yttertak.
Driftkostnadsökningen för investeringen bedöms till 28 miljoner kronor/år.
I den planerade generalplanen för Sigfridsområdet ingår även hjälpmedelscentral som är
tänkt att flyttas från Norrängen. Habiliteringen planeras att flyttas från Solvändan
(diarienr 16RK493) till en tillbyggnad i anslutning till rehab. Tänkt utformning är i
harmoni med vuxenpsykiatrins nybyggnad. Närheten mellan vårdbyggnaderna inom
området ger förutsättningar för samlade insatser, samarbete och erfarenhetsutbyte för de
gemensamma patientgrupperna.
Fortsatt planering av Sigfridsområdet ger alternativa möjligheter för användning av
nuvarande lokaler i centrumbyggnaden och utveckling av området.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar avslag på ärendet.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) avslagsyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Robert Olesen (S)

Ja
Ja
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Nej

Avstår
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Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag
med 4 för, 3 emot och 0 som avstår.
Reservation
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) lämnar följande
skriftliga reservation mot beslutet:
"Allianspartierna reserverar sig mot förslag mot nybyggnad av Vuxenpsyk på
Sigfridsområdet.
Vi vill istället bygga en modern psykiatri på CLV-området där psykiatri och somatik kan
integreras och samverka runt enskilda patienter.
Med anledning av detta bör ett underlag presenteras för en byggnation av
Vuxenpsykiatri på CLV-området."

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om
435 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 408 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 23 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 4 miljoner
kronor,
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning samt
att uppdra till regionstyrelsen att redovisa alternativ för användning av nuvarande
lokaler i centrumbyggnaden.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016


Beslutsunderlag
Missiv - Nybyggnad av vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
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Beslutsunderlag - Nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
Systemhandling 20150909
Presentationsunderlag till nybyggnad för vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet
Paragrafen är justerad
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§ 205. Nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet 16RK493

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om
105,8 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 100 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 4,8 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 1 miljon kronor
samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning.
Sammanfattning
I samband med behandlingen av nybyggnad av lokaler för habiliteringen på
Sigfridsområdet i Regionstyrelsen § 77 2016-04-12, beslutades att ärendet återremitteras
för att behandlas i samband med regionfullmäktiges behandling av nybyggnad för
vuxenpsykiatrin (diarienr 15RK1450).
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. En ny entré skapas för samtliga verksamheter i dessa byggnader
och förberedelse görs för vuxenpsykiatrins flytt ifrån hus 1, 2 och 4 inom
centrumbyggnaden. Byggnaden utformas som en 2-plansbyggnad med ett yttre utryck i
harmoni mot den tänkta vuxenpsykiatribyggnaden. Byggnaden uppfyller energi- och
miljökrav enligt miljöbyggnad silver vilket är bättre än nuvarande lagkrav. Bland annat
kan nämnas solceller och sedum på taket.
Habiliteringen är i dag trångbodd och inryms i flera små hus på Solvändan, vilket är
oflexibelt och försvårar samarbete. Sammanhållna lokaler inom Sigfridsområdet
kommer att underlätta samarbetet internt samt med Hjälpmedelscentralen,
Primärvårdsrehab, Rehabkliniken och Vuxenpsykiatrin, verksamheter som finns eller
planeras inom Sigfridsområdet. Bassängen på Sigfridsområdet samutnyttjas av flera
verksamheter och närheten kommer att kunna effektivisera samarbetet. Det finns fler
lokaler såsom ADL-kök, styrketräning och grupprum, där samutnyttjande med
Rehabkliniken och Primärvården kommer att kunna genomföras. Ett annat område är
hjälpmedel, där samverkan och samutnyttjande av lokaler kan öka med
Hjälpmedelscentralen avseende rekonditionering, logistik och lagerhållning.
Nuvarande lokaler på Solvändan är på totalt 2 737 m2 lokalyta och hyreskostnaden
uppgår till 2 770 000 kronor/år. Nuvarande hyreskontrakt löper till och med 2017-12-
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31, förlängning är möjlig enligt samtal med fastighetsägaren Vöfab. Kvarstående
avskrivningslösen för tidigare ombyggnad uppgår till 250 000 kronor vid avflyttning
2018/19.
Habiliteringens lokaler i nybyggnaden uppgår till totalt 2 428 m2 och anslutande
korridorer till hus 3 och 5 är på totalt 290 m2. Internhyran beräknas till totalt 7,36
miljoner kronor/år de första 10 åren.
De nya lokalernas färdigställande anpassas försörjningsmässigt till vuxenpsykiatrins
planerade byggnad på Sigfridsområdet. Om vuxenpsykiatrin placeras på CLV-området
kan habiliteringens nybyggnad på Sigfridsområdet förändras något med hänsyn till
teknisk försörjning och utformning. Kostnadsvolym och tidplan bedöms vara
detsamma.
Protokollsanteckning
Vid ärendets behandling meddelar Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M) att de inte deltar i beslutet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet genomförs till en totalbudget om
105,8 miljoner med följande fördelning: byggnadsinvestering 100 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 4,8 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 1 miljon kronor
samt
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet
Beslutsunderlag - Nybyggnad för habiliteringen på Sigfridsområdet
Presentationsunderlag till nybyggnad för habilitering på Sigfridsområdet
§77 RS Nybyggnad av lokaler för habiliteringen på Sigfridsområdet
Paragrafen är justerad
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§ 206. Förslag till Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 15RK947

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 5 667mnkr,
finansiering till 5 850 mnkr och investeringsram 597 mnkr för år 2017,
att fördela driftbudgetram 2017 på 5 667 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 765 mnkr
- trafiknämnd 312 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 56 mnkr
- kulturnämnd 55 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 469 mnkr, varav vårdval 928 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå,
att fastställa vårdersättning primärvård för 2017 till 3 937 kr exklusive moms per listad
och år,
att fastställa barntandvårdspengen för 2017 till 1 357 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 274 kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 171 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2017 inte bevilja nyupplåning eller refinansiering då inget upplåningsbehov
föreligger samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten får utnyttjas samt
att fastställa oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2017.
Sammanfattning
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Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning
för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten beskriver också en
omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts fram som kan påverka
Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från
nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2019. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en
beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi
som kan mätas och följas upp under hela perioden.
Protokollsanteckning
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet utan återkommer med eget förslag till regionstyrelsens behandling av
ärendet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa mål, styrtal och uppdrag för Region Kronobergs verksamhet i enlighet med
Budgetförslag 2016 och flerårsplan 2017-2018,
att i övrigt fastställa upprättat förslag till Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019,
inklusive finansiella resultatmål, prognosantaganden samt driftbudgetram 5 667mnkr,
finansiering till 5 850 mnkr och investeringsram 597 mnkr för år 2017,
att fördela driftbudgetram 2017 på 5 667 mnkr preliminärt enligt följande:
- hälso- och sjukvårdsnämnd 3 765 mnkr
- trafiknämnd 312 mnkr
- regional utvecklingsnämnd 56 mnkr
- kulturnämnd 55 mnkr
- styrelsen för Grimslövs folkhögskola 10 mnkr
- regionstyrelsen 1 469 mnkr, varav vårdval 928 mnkr
att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i
uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå,
att fastställa vårdersättning primärvård för 2017 till 3 937 kr exklusive moms per listad
och år,
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att fastställa barntandvårdspengen för 2017 till 1 357 kr per barn och år 3 -19 år för
behandlingsansvar och för barn 0-2 år 274 kr per barn och år och för barn- och
ungdomar 3 -19 år 171 kr per barn och år för områdesansvar,
att under 2017 inte bevilja nyupplåning eller refinansiering då inget upplåningsbehov
föreligger samt att den av regionfullmäktige beslutade krediten får utnyttjas samt
att fastställa oförändrad skattesats på 11,60 % per skattekrona för 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv Förslag till Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019
Budget från Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (Mp)
Paragrafen är justerad
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§ 207. Svar på motion – Psykiatrin - närmare patienterna 16RK609

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla att-sats 1- 3 med motiveringen att Region Kronoberg redan arbetar aktivt med
dessa frågor, i enlighet med de uppdrag som finns beslutade i Region Kronobergs
budget samt
att att-sats 4 besvaras med hänvisning till regionfullmäktiges ställningstagande i ärendet
om ”Nybyggnation av Vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet”.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L)
har i motionen ”Psykiatrin närmare patienten” föreslagit regionfullmäktige besluta att:
- Arbetet med att samordna den psykiska och somatiska vården skall utvecklas.
- Primärvården skall ges förutsättningar att utveckla den psykiska vården ytterligare och
också vara aktiv i utvecklingsarbetet.
- Psykologtjänster inom primärvården skall prioriteras ytterligare.
- Vuxenpsykiatrins nya lokaler skall förläggas till CLV-området i Växjö.
Region Kronoberg arbetar aktivt med att samordna den psykiatriska och somatiska
vården, i enlighet med tidigare beslut och uppdrag i budget för Region Kronberg. I
bilaga lämnas en kort redogörelse över pågående uppdrag inom området.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
- Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V) och ordförande Anna Fransson yrkar bifall
till ordförandeberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
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Hon ställer propostion på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen 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 ordförandeberedningens förslag
med resultatet 4 för, 3 emot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla att-sats 1- 3 med motiveringen att Region Kronoberg redan arbetar aktivt med
dessa frågor, i enlighet med de uppdrag som finns beslutade i Region Kronobergs
budget samt
att att-sats 4 besvaras med hänvisning till regionfullmäktiges ställningstagande i ärendet
om ”Nybyggnation av Vuxenpsykiatrin på Sigfridsområdet”.

Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016


Beslutsunderlag
Svar på motion - Psykiatrin - närmare patienterna
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Motion. Psykiatrin - närmare patienterna
Paragrafen är justerad
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§ 208. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017 16RK32

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017.
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till
nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förslaget innebär ett väsentligt nedkortat direktiv med
i huvudsak samma innehåll som tidigare. Förändringarna i direktivet påverkar inte det
regionala bolagets verksamhet i någon större utsträckning. Målstrukturen har tagits bort
i det nya förslaget, vilket delvis beror på att man inom koncernen arbetar med vissa
förändringar av målstrukturen under 2016.
De mål som läggs fast kommer att tas separat. De finansiella tabellerna, som tidigare
ingick i ägardirektivet, har tagits bort eftersom överenskommelse om storleken på
driftsanslagets till det regionala bolaget görs i särskild ordning.
Till det förslag som presenterats av moderbolaget har tillförts (i avsnitt 2) tidigare
regional prioritering från Region Kronoberg, som avser inriktningen mot att stödja nya
branscher, som t ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt
skede, och företag inom de kulturella och kreativa näringarna.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Ägardirektiv ALMI Företagspartner Kronobergs län 2017
Ägardirektiv ALMI Företagspartner Kronoberg 2017
Ägardirektiv ALMI Företagspartner Kronoberg 2016 Slutlig
Paragrafen är justerad
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§ 209. Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Värend 2015 15RK152

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Sammanfattning
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i Värends
Samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2015.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bevilja förbundsstyrelsen för Värends Samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Årsredovisning och revisionberättelse FINSAM Värend 2015
Årsredovisning 2015 samt revisionsberättelse och granskningsrapport
Paragrafen är justerad
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§ 210. Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning 16RK37

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Tingsryds kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2016 samt
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend från
och med 1 juli 2016.
Sammanfattning
Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och Växjö
samordningsförbund gick samman. Hösten 2015 ansökte även Tingsryds kommun om
medlemskap i förbundet. Den 20 januri 2016 behandlade Värends samordningsförbunds
styrelse ansökan och beslutade då att rekommendera ägarna att godkänna Tingsryds
kommuns ansökan.
Region Kronoberg är positiva till att länets samordningsförbund utökas till fler
kommuner då en fungerande samordning för förbundets målgrupp är en viktig och
aktuell fråga. Eventuella ekonomiska konsekvenser styrs till största delen av nivån på
Försäkringskassans anslag till verksamheten. Denna nivå är inte klar för 2017 och den är
inte heller tvingande. Det är Samordningsförbundet Värends ansvar att enligt gängse
rutin äska medel för 2017-års verksamhet när den statliga tilldelningen är klar. Den
föreslagna förbundsordningen innebär inga negativa konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Tingsryds kommuns ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet
Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 juli 2016 samt
att anta förslaget till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Värend från
och med 1 juli 2016.
Expedieras till
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Regionstyrelsen, juni 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Samordningsförbundet Värend - ny medlem och reviderad förbundsordning
Beslutsunderlag - Ny förbundsordning Samordningsförbundet Värend
Ansökan om medlemskap från Tingsryds kommun
Styrelseprotokoll från samordningsförbundet Värende 2016-03-17
Paragrafen är justerad
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§ 211. Reviderat Miljöprogram för Region Kronoberg 2014-2018 14LTK9

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa reviderat Miljöprogram för Region Kronoberg 2014-2018.
Sammanfattning
Miljöenheten tog under hösten 2013, i samverkan med berörda verksamheter, fram ett
förslag till miljöprogram för Landstinget Kronoberg. Landstingsfullmäktige beslutade
2014-02-25, § 22, att godkänna miljöprogram för Landstinget Kronoberg 2014-2018,
samt att en revidering av miljöprogrammet ska genomföras i anslutning till att Region
Kronoberg bildas 2015.
Regionstyrelses arbetsutskott beslutade 2015-12-02, § 108 att tillsätta en politisk
styrgrupp bestående av Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M)
och Sven Sunesson (C) för att bereda ett förslag till miljöprogram för Region
Kronoberg.
Styrgruppen har berett ett förslag till reviderat miljöprogram för Region Kronoberg
under våren 2016. Tjänstemannastöd har utgått från miljöenheten. Nya och reviderade
mål och aktiviteter i miljöprogrammet är framtagna i samverkan med berörda
verksamheter.
Nedan sammanfattas förslag till större förändringar i reviderat miljöprogram för Region
Kronoberg 2014-2018. Samtliga förändringar i sin helhet framgår av förslaget till
miljöprogram.
- Ny indelning av målområden. Ett övergripande mål är att regionen ska utföra sitt
uppdrag klimateffektivt, hälsofrämjande och resurseffektivt. Målen i miljöprogrammet är
uppdelade efter dessa områden:
- Klimateffektivt (energi, resor och transporter samt lustgas)
- Hälsofrämjande miljöarbete (kemikalier, miljöanpassad byggnation, livsmedel och
läkemedel)
- Resurseffektivt (produkter, upphandling, avfall och återvinning)
- För varje målområde finns mätbara miljömål och aktiviteter. Miljöarbetets effekter för
hälsa och ekonomi har tydliggjorts i förslaget.
- Förslag till helt nya mål och aktiviteter är skrivna i röd text.
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- Mål och aktiviteter där revidering föreslås är överstrukna och nytt förslag till
formulering är skrivet i röd text.
- Vissa mål och aktiviteter är överstrukna men saknar nytt förslag. Det kan till exempel
bero på att målet redan är uppnått eller att aktiviteten redan är genomförd, till exempel
inköp av webbaserad miljöutbildning.
- Lägre mål för minskning av el och värme föreslås. Då många stora energibesparande
åtgärder redan är genomförda bedöms dessa mål mer realistiska att nå till 2018.
- Eftersom verksamheternas vattenanvändning idag ökar beroende på ökad produktion
och ökade hygienkrav föreslås att målet om vattenbesparing stryks. Av både miljöskäl
och ekonomiska skäl är det dock viktigt att fortsatt följa vattenanvändningen och arbeta
för att minimera den.
- Mål om klimatsmart och hälsosam arbetspendling är nytt i miljöprogrammet. Motiven
till att inkludera arbetspendling i miljöprogrammet är att koldioxidutsläppen från
arbetspendlingen är nästan tio gånger så stor som från våra tjänsteresor, samt att
åtgärder inom området bidrar till att främja hälsa hos medarbetare.
- Mål från Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram 2016-2025 har infogats i
miljöprogrammet.
- Jämställdhetsperspektivet är beaktat vid revideringen av miljöprogrammet.
Slutlig layout och språkgranskning görs i samråd med kommunikationsavdelningen efter
beslut om fastställande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa reviderat Miljöprogram för Region Kronoberg 2014-2018.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Revidering av miljöprogram 2014-2018
Miljöprogram Region Kronoberg 2014-2018
Protokollsutdrag § 22, LF 1/2014.
Paragrafen är justerad
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§ 212. Region Kronobergs ställningstagande med anledning av ny stambana
genom länet 16RK1133

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Region Kronobergs ställningstagande med anledning av ny stambana
genom länet, samt avge detsamma till Näringsdepartementet och länets kommuner.
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 1 juli 2014 att tillsätta en särskild utredare, som ska fungera
som förhandlingsperson i kommittén för utbyggnad av nya stambanor, samt åtgärder för
bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna (dir. 2014:106), kallad
Sverigeförhandlingen.
Den 1 februari 2016 pekade Sverigeförhandlarna ut sitt förslag på höghastighetsbanans
stäckning genom Sverige. Förslaget innebär en västlig sträckning mellan Jönköping och
Malmö, samt att Kronobergs län inte ska få någon station. Föreslås att regionstyrelsen
godkänner Region Kronobergs ställningstagande med anledning av ny stambana genom
länet, samt avger detsamma till Näringsdepartementet och länets kommuner.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna Region Kronobergs ställningstagande med anledning av ny stambana
genom länet, samt avge detsamma till Näringsdepartementet och länets kommuner.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Skrivelse angående tågstopp på höghastighetsbanan
Skrivelse angående tågstopp
Paragrafen är justerad
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§ 213. Beslut om allmän trafikplikt på sträckorna Markaryd – Hässleholm och
Markaryd – Halmstad inom ramen för Pågatågsupphandling 16RK1086

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Markaryd – Hässleholm, samt att
trafikutbudet på sträckan Markaryd-Hässleholm föreslås tillsvidare ligga kvar på dagens
nivå, 11 dubbelturer/vardag och 9 dubbelturer på helgdagar,
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region Skåne
och Region Kronoberg,
att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Markaryd – Halmstad, samt att beslut om
trafikutbud fastställs av regionstyrelsen under hösten 2016,
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region
Halland och Region Kronoberg samt
att uppdra åt Trafiknämnden att delta i upphandlingen av den del av Pågatågstrafiken
som berör Kronobergs län.
Sammanfattning
Pågatåg är Region Skånes koncept för lokaltågtrafik och trafiken handlas nu upp på nytt.
Region Kronoberg är berörda då en linje sträcker sig in i Kronoberg. (HässleholmMarkaryd) Tågtrafik handlas också upp för den nya sträckan Markaryd-Halmstad.
Tågtrafiken med Pågatåg bedrivs i nuläget enligt ett avtal som gäller som längst t.o.m.
december 2018. För att en ny upphandling ska kunna genomföras krävs, enligt lag (SFS
2010:1065) om kollektivtrafik, att den regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar
denna avsikt genom att, innan upphandlingen påbörjas, besluta om allmän trafikplikt.
Begreppet allmän trafikplikt innebär att Region Kronoberg genom att besluta om allmän
trafikplikt iklär sig ett ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken.
Beslutet innefattar allmän trafikplikt för de sträckor som under avtalsperioden förväntas
trafikeras med Pågatåg. För Kronoberg del innefattar det sträckan Markaryd-Hässleholm
samt Markaryd-Halmstad.
Trafikutbudet för sträckan Markaryd – Hässleholm föreslås ligga kvar på dagens
avtalade nivå, 11 dubbelturer/vardag och 9 dubbelturer på helgdagar.
Trafikutbudet på sträckan Markaryd – Halmstad är en sträcka som tidigare inte
trafikerats i Pågatågssystemet och är fortfarande föremål för överläggningar mellan de
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regionala kollektivtrafikhuvudmännen i Kronobergs, Skåne och Hallands län. Trafikstart
är beräknad tidigast december 2018.
Skånetrafiken har det övergripande ansvaret för upphandlingen och Region Kronoberg
deltar som upphandlande enhet.
Redaktionell ändring
Ordförande Anna Fransson (S) föreslår redaktionell ändring där texten "Beslutet
avseende sträckan Markaryd - Halmstad gäller under förutsättning att regionfullmäktige
anslår medel i budget för Region Kronoberg 2018 med flerårsplan" tas bort från
beslutet. Ändringen föreslås eftersom texten inte längre är aktuell.
Regionstyrelsens arbetsutskott tillstyrker ändringen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Markaryd – Hässleholm, samt att
trafikutbudet på sträckan Markaryd-Hässleholm föreslås tillsvidare ligga kvar på dagens
nivå, 11 dubbelturer/vardag och 9 dubbelturer på helgdagar,
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region Skåne
och Region Kronoberg,
att besluta om allmän trafikplikt för sträckan Markaryd – Halmstad, samt att beslut om
trafikutbud fastställs av regionstyrelsen under hösten 2016,
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region
Halland och Region Kronoberg samt
att uppdra åt Trafiknämnden att delta i upphandlingen av den del av Pågatågstrafiken
som berör Kronobergs län.
Beslutet avseende sträckan Markaryd - Halmstad gäller under förutsättning att
regionfullmäktige anslår medel i budget för Region Kronoberg 2018 med flerårsplan.





Beslutsunderlag
Missiv - Beslut om allmän trafikplikt på sträckorna Markaryd - Hässleholm och Markaryd - Halmstad
inom ramen för Pågatågsupphandling
Beslutsunderlag - Beslut om allmän Trafikplikt- Pågatågsupphandling 2018
Överenskommelse inför trafikplikt pågatåg Skåne
Överenskommelse inför trafikplikt pågatåg Halland
Paragrafen är justerad
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§ 214. Svar på medborgarförslag – Införa kranskärlsröntgen med
ballongutvidgning vid Växjö lasarett 14LTK1275

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att tillstyrka hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till svar på medborgarförslag, samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning
Maria Takman har lämnat ett medborgarförslag till fullmäktige angående införande av
kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö lasarett, för att minska
tiden till behandling vid akut hjärtinfarkt.
Föreslås att regionfullmäktige tillstyrker hälso- och sjuknämndens förslag till svar på
medborgarförslag och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att tillstyrka hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till svar på medborgarförslag, samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016






Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag - Införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongutvidgning vid Växjö
lasarett
§56 HSN Svar på medborgarförslag – Införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid
Växjö lasarett
Svar på medborgarförslag om att införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongvidgning vid Växjö
lasarett Reviderat vid RSAU 150408
Protokollsutdrag: RS §86 - Utredning hjärtsjukvården, beslutsunderlag
Medborgarförslag. Införa kranskärlsröntgen med möjlighet till ballongutvidgning vid Växjö lasarett.
Paragrafen är justerad
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§ 215. Svar på motion – Dags för nytt P-hus vid Lasarettet 15RK2119

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionens första att-sats avseende planering för ytterligare parkeringsplatser i
anslutning till lasarettet i Växjö, eftersom planering för ytterligare parkeringsplatser
redan pågår samt
att besvara motionens andra att-sats med att det i samband med ovan nämnda uppdrag
även utreds lämpligt byggnadsmaterial utifrån form, funktion och tekniska aspekter.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att uppdra åt regionstyrelsen att planera för
ytterligare parkeringsplatser i anslutning till lasarettet i Växjö och att ett nytt
parkeringshus ska vara träbaserat. Motionären tar upp problemet med brist på
parkeringsplatser i anslutning till lasarettsområdet. I motionen beskrivs området mellan
entré och museum som lämpligt för större (och vackrare) P-hus, bättre angöringsplats
och närmare entré för kollektivtrafikanter.
Föreslås att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionens första att-sats avseende
planering för ytterligare parkeringsplatser i anslutning till lasarettet i Växjö, eftersom
planering för ytterligare parkeringsplatser redan pågår, samt besvara motionens andra
att-sats med att det i samband med ovan nämnda uppdrag utreds lämpligt
byggnadsmaterial utifrån form, funktion och tekniska aspekter.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
- Robert Olesen (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.

59

Protokoll
Datum: 2016-05-31

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats avseende planering för ytterligare parkeringsplatser i
anslutning till lasarettet i Växjö, eftersom planering för ytterligare parkeringsplatser
redan pågår samt
att besvara motionens andra att-sats med att det i samband med ovan nämnda uppdrag
även utreds lämpligt byggnadsmaterial utifrån form, funktion och tekniska aspekter.

Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Missiv - Dags för nytt p-hus vid lasarettet
Motion: Dags för nytt P-hus vid Lasarettet
Paragrafen är justerad
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§ 216. Svar på motion – Ambulansverksamheten i Kronobergs län 16RK98

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att med hänvisning till pågående arbete kring ambulansverksamhetens innehåll och
struktur anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) och Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att
regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda
ambulansverksamheten i enlighet med motionens intentioner – styrtal, utryckningstid,
samarbete med övriga utryckningsfordon, antalet ambulansfordon, extra invånare under
sommaren/asylsökande, psykiatriambulans alternativt team för utryckning.
Regionfullmäktige föreslås besluta att med hänvisning till pågående arbete kring
ambulansverksamhetens innehåll och struktur anse motionen besvarad.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att med hänvisning till pågående arbete kring ambulansverksamhetens innehåll och
struktur anse motionen besvarad.

Expedieras till
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Regionstyrelsen, juni 2016





Beslutsunderlag
Svar på Ambulansverksamhet i Kronobergs län - svar rsau
§54 HSN Svar på motion – Ambulansverksamhet i Kronobergs län
Förslag till motionssvar - Motionssvar Ambulansverksamheten i Kronobergs län
Ambulansverksamhet i Kronobergs län - Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 217. Svar på motion – Vården av kvinnor med endometrios 16RK364

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Region Kronoberg arbetar efter anvisningar i fastställt vårdprogram för endometrios,
samt avser arbeta enligt kommande Nationella riktlinjer samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Eva Johnsson (KD), Bengt Germundsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en motion
föreslagit att regionfullmäktige ska ge regionstyrelsen i uppdrag att utvärdera vården och
bemötandet av endometriospatienter i Kronoberg och att återkomma till
regionfullmäktige med förslag till hur den framtida vården och bemötandet av
endometriospatienterna i Kronoberg ska förbättras.
Motionärerna beskriver att sjukvården generellt sett inte är bra på att fånga upp och
hjälpa de kvinnor som lider av endometrios. Den bristande kunskapen innebär att
många kvinnor utsätts för onödigt lidande och svåra skador. Det finns expertkunskap
inom området som behöver tas tillvara för att utveckla och förbättra vården av kvinnor
med endometrios.
Föreslås att regionfullmäktige anses motionen besvarad.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och ersättaren Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut
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Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att Region Kronoberg arbetar efter anvisningar i fastställt vårdprogram för endometrios,
samt avser arbeta enligt kommande Nationella riktlinjer samt
att därmed anse motionen besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016





Beslutsunderlag
Svar på motion - Vården av kvinnor med endometrios
§55 HSN Svar på motion – Vården av kvinnor med endometrios
Förslag till svar på motion – Vården av kvinnor med endometrios
Motion - Vården av kvinnor med endometrios
Paragrafen är justerad
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§ 218. Svar på motion – Publicera handlingar till regionstyrelsens
arbetsutskott på webben 16RK554

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit att arbetsutskottets handlingar läggs ut på
webben i samband med att de tillsänds regionfullmäktiges ledamöter. Föreslås att
regionfullmäktige bifaller motionen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016



Beslutsunderlag
Svar på motion - Publicera handlingar till regionstyrelsens arbetsutskott på webben
Motion - Att publicera handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott på webben
Paragrafen är justerad
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§ 219. Fastställande av sammanträdesplan för den politiska organisationen
2017 16RK756

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa sammanträdesplan för den politiska organisationen för 2017 enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder och beredningar i Region Kronoberg.
Regionfullmäktige föreslås sammanträda sex gånger under 2017: 8 februari, 1 mars
(inklusive fullmäktigeseminarium), 26 april, 20-21 juni, 27 september, 8 november och 6
december.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till förslaget.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C), Lennart Värmby (V) och tf.
kanslidirektören Ulrika J Gustafssson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan för den politiska organisationen för 2017 enligt
föreliggande förslag.



Beslutsunderlag
Missiv - Sammanträdesplan 2017
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2017
Paragrafen är justerad
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§ 220. Projektansökan – Alla kan inte prata men alla kan kommunicera
16RK714

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att bevilja 400 000 kr till projektet ”Alla kan inte prata med alla kan kommunicera” för
år 2016,
att projektägaren återkommer med delredovisning av projektresultat inför vidare
ställningstagande i regionstyrelsen avseende 2017 och 2018 samt
att medel för ändamålet anslås ur de statliga medlen för kostnader i samband med
flyktingmottagande 2016.
Sammanfattning
Öppna kanalen har inkommit med en projektansökan gällande projektet ”Alla kan inte
prata, men ALLA kan kommunicera”. Ansökan är en omarbetning av en liknande
ansökan som skickades inte till Region Kronoberg 2015 som en del av ett planerat ESFprojekt. ESF avslog dock ansökan och Öppna kanalen har därför omarbetat projektet
och skickat in en ny ansökan till Region Kronoberg. Övriga finansiärer är Växjö och
Alvesta kommuner samt även Älmhult. Öppna kanalen ansöker om totalt 1 200 000 kr
fördelat på 3 år från region Kronoberg.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att regionstyrelsens arbetsutskott föreslår
regionstyrelsen besluta
"att bevilja 400 000 kr till projektet ”Alla kan inte prata med alla kan kommunicera” för
år 2016,
att projektägaren återkommer med delredovisning av projektresultat inför vidare
ställningstagande i regionstyrelsen avseende 2017 och 2018 samt
att medel för ändamålet anslås ur de statliga medlen för kostnader i samband med
flyktingmottagande 2016."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Robert Olesen (S), Lennart Värmby (V), Sven Sunesson
(C), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M), ersättarna Eva Johnsson (KD) och Olof
Björkmarker (S) samt tf. kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Protokollsanteckning
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Michael Öberg (MP) och Sven Sunesson (C) medelar att de inte deltar i beslutet.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att besluta om x kr till projektet ”Alla kan inte prata med alla kan kommunicera” samt
att anslå x kr ur de statliga medlen för flyktingbidraget för ändamålet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016






Beslutsunderlag
Missiv - Projektansökan - Alla kan inte prata med alla kan kommunicera
Beslutsunderlag - Projektansökan - Alla kan inte prata, men alla kan kommunicera
Följebrev till reviderad ansökan
Projektansökan: Alla kan inte prata, men ALLA kan kommunicera (reviderad)
Komplettering, bilaga till 16RK714-6
Paragrafen är justerad
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§ 221. Svar på skrivelse - Beställning av sjukresor fungerade inte 16RK333

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret på skrivelse ”Beställning av Serviceresor fungerar ej
tillfredsställande”.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse avseende beställning av serviceresa.
Närstående till patient har inkommit med skrivelsen och har uttryckt önskemål om att
personuppgifter i den inkomna handlingen ska behandlas med sekretess.
Patientnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2016-04-21 och avgett svar för
egen del. Ansvarig chef för serviceresor har tagit del av synpunkterna och svaret har
vidarebefordrats till den närstående.
Eftersom skrivelsen även ställts till regionstyrelsen avges svar från densamma.
Regionstyrelsen återremitterade förslag till svar på skrivelse § 110/2016 för en
utveckling av svaret. Föreslås att regionstyrelsen godkänner reviderat svar på skrivelse
”Beställning av Serviceresor fungerar ej tillfredsställande”.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svaret på skrivelse ”Beställning av Serviceresor fungerar ej
tillfredsställande”.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016






Beslutsunderlag
Svar på skrivelse - Beställning av Serviceresor fungerar ej tillfredsställande
Beställning av sjukresor fungerar inte rev efter återremiss
§110 RS 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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§ 222. Svar på skrivelse - Sommarbemanning 16RK1038

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse angående sommarbemanning till Thomas Ragnarsson (M)
och Roland Gustbée (M).
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Thomas Ragnarsson (M) och Roland
Gustbée (M) angående sommarbemanning inom Region Kronobergs hälso- och
sjukvård. I skrivelsen föreslås att alla sjukvårdsutbildade chefer och administratörer går
in och jobbar minst 50 % av sin arbetstid i patientnära arbete under 8 kritiska veckorna
under sommaren i syfte att säkerställa patientsäkerheten.
Föreslås att regionstyrelsen avger svar på skrivelse angående sommarbemanning från
Thomas Ragnarsson (M) och Roland Gustbée (M), i enlighet med upprättad handling.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse angående sommarbemanning till Thomas Ragnarsson (M)
och Roland Gustbée (M).
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse - sommarbemanning
Angående sommarbemanning - svar på skrivelse
Sommarbemanning, skrivelse till Regionstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 223. Svar på skrivelse - Sydsveriges regionala indelning från Sydsvenska
Industri- och handelskammaren 16RK1119

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse ”Sydsveriges regionala indelning” till Sydsvenska
Industri- och handelskammaren i enlighet med upprättad handling.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren.
Handelskammaren förordar att det samarbete som inletts kring en sydsvensk region
fortsätter och att regionerna i Sydsverige gemensamt verkar för att få tillstånd en sådan
lösning.
Region Kronoberg har under våren fört en dialog med länets kommuner och konstaterat
att det inte finns stöd för Indelningskommitténs förslag om en ny region tillsammans
med Östergötland, Kalmar och Jönköpings län, varken 2019 eller 2023.
Region Kronoberg kommer att delta i de fortsatta diskussionerna tillsammans
Indelningskommittén och med kringliggande län avseende framtida storregioner.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse ”Sydsveriges regionala indelning” till Sydsvenska
Industri- och handelskammaren i enlighet med upprättad handling.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Svar på skrivelse angående sydsvensk regionbildning
Svar på skrivelse - Sydsveriges regionala indelning
Skrivelse om Sydsveriges regionala indelning
Paragrafen är justerad
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§ 224. Svar på remiss – Låt fler forma framtiden! 16RK623

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Kulturdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har i sitt svar valt att lämna synpunkter på delar av utredningens
förslag.
Region Kronoberg ser positivt på flera av utredningens förslag som till exempel att
förtroendevalda, under vissa förutsättningar, ska ges möjlighet att behålla uppdrag trots
flytt, vara föräldralediga och sjukskrivna samt verka i en trygg och säker miljö.
Region Kronoberg ställer sig även bakom förslaget till ett nytt mål för
demokratipolitiken, att fullmäktige ska kunna arrangera allmänpolitiska debatter utanför
dagordningen samt att länets invånare ska ges möjlighet att delta och framföra sina
åsikter innan beslut. Region Kronoberg ser däremot både för och nackdelar med
förslaget om att införa folkmotioner istället för dagens medborgarförslag.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Kulturdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016






Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande Låt fler forma framtiden!
Remissyttrande - Låt fler forma framtiden
Remiss: Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) svar senast 201-06-21 Kulturdepartementets dnr
Ku2016/00088/D
Remiss: Låt fler forma framtiden Del A
Remiss: Låt fler forma framtiden Del B
Paragrafen är justerad
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Protokoll
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Protokoll
Datum: 2016-05-31

§ 225. Svar på remiss - Utredning om att utöka Markaryds
samordningsförbund med kommunerna Ljungby och Älmhult
15RK1825

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Markaryds
kommun.
Sammanfattning
Markaryds kommun har genomfört en utredning av möjligheterna till att utvidga
Markaryds samordningsförbund till att även innefatta Ljungby och Älmhults kommuner
samt konsekvenser av en sådan förändring. Denna utredning är nu ute på remiss hos
medlemmarna i Markaryds samordningsförbund samt Älmhult och Ljungby kommuner.
Region Kronoberg ser positivt på en utvidning av Markaryds samordningsförbund till
att även innefatta Älmhult och Ljungby kommuner. Eventuella ekonomiska
konsekvenser av att Älmhult och Ljungby kommuner beviljas medlemskap i
Samordningsförbundet Markaryd styrs till största delen av nivån på Försäkringskassans
anslag till verksamheten. Det är Samordningsförbundet Markaryds ansvar att enligt
gängse rutin äska medel från Region Kronoberg för 2017-års verksamhet när den statliga
tilldelningen är klar. Region Kronoberg förordar att den modell som idag finns för
styrelsens sammansättning kvarstår. Verksamhetens organisation överlåter Region
Kronoberg åt samordningsförbundets styrelse att besluta om.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Markaryds
kommun.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016




Beslutsunderlag
Missiv - Remissyttrande Utöka Markaryds samordningsförbund
Remissyttrande - Utredning om att utöka Marakryds samordningsförbund med kommunerna Ljungby
och Älmhult
Remiss: Utredning om att utöka Markaryds samordningsförbund med kommunerna Ljungby och
Älmhult, svar senast 2016-06-30
Paragrafen är justerad
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Protokoll
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Protokoll
Datum: 2016-05-31

§ 226. Samråd för ny regional indelning – underlag till Indelningskommittén
15RK1785

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Indelningskommittén har i skrivelse 2016-03-15 begärt underlag från Region
Kronoberg, Region Östergötland, Landstinget i Kalmar län och Region Jönköping
avseende ett antal områden såsom pendling, arbetsmarknad, näringslivsstruktur,
forskning, utbildning, hälso- och sjukvård.
De fyra länen har gemensamt lämnat två delrapporter, enligt bilagda handlingar.
Underlagen är i form av gemensam inledning och fyra separata länsbilagor och
innehåller faktaunderlag avseende ovanstående områden.
Föreslås att regionstyrelsen noterar delrapporterna till protokollet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016





Beslutsunderlag
Missiv - Underlag till Indelningskommittén - delrapport I och II
Fi - Indelningskommittens behov av underlag
Gemensamt underlag till indelningskommitten 20160401
Delrapport 2 till Indelningskommitten
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-05-31

§ 227. 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, juni 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.
16RK16-8 Regionsjuristens delegationsbeslut nr 8/2016: Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö i
mål nr 1238-16 (se dnr 16RK813)
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Protokoll
Datum: 2016-05-31
















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)
16RK4-22 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 22/2016. Remissyttrande detaljplan Staren 16
m.fl Tingsryds kommun (16RK856)
16RK1-5 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 5/2016. Tillsättning av vikarierande regiondirektör
16RK16-10 Regionjuristens delegationsbeslut nr 10/2016. Mottagande av delgivning (16RK771)
16RK4-23 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 23/2016. Granskning av detaljplan för Växjö
10:41, Norra stationsområdet, Växjö kommun
16RK4-24 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 24/2016. Detaljplan för del av Bökhult 2:1
Västra Bökhult i Älmhult
16RK8-9 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 9/2016: beviljar bidrag från Häradshövding J E
Ljungbergs donationsfond
16RK16-11 Regionjuristens delegationsbeslut nr 11/2016. Yttrande till förvaltningsrätten i Växjö i
mål nr 1244-16 (15RK1560)
16RK4-26 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 26/2016. Detaljplan Byggmästaren 17 m.fl.
Öster Växjö kommun
16RK16-13 Regionjuristens delegationsbeslut nr 13/2016: komplettering i mål 1359-16 (16RK921)
16RK16-12 Regionjuristens delegationsbeslut nr 12/2016: yttrat sig i mål nr 1359-16 gällande
ersättningsetablering (16RK921)
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-05-31

§ 228. Anmälningsärenden Regionstyrelsen 2016-06-07 16RK74

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:
1. Årsredovisning 2015 för AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
2. Protokoll från extra styrelsemöte i AB Destination Småland 2016-02-24
3. Protokoll från styrelsemöte i AB Destination Småland 2016-03-16
4. Protokoll från extra styrelsemöte i AB Destination Småland 2016-04-14
5. Protokoll från bolagsstämma i AB Destination Småland 2016-04-20
6. Cirkulär 16015 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – HÖK 16 – med Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKL)
7. Cirkulär 16019 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb
(SKL)
8. Cirkulär 16020 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktion - BAL 16 (SKL)
9. Cirkulär 16021 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 16 (SKL)
10. Cirkulär 16022 - Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA (SKL)
11. Cirkulär 16023 - Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
bilagor till AB (SKL)
12. Cirkulär 16025 - Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet (SKL)
13. Cirkulär 16028 - Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt skollagen
(SKL)
14. Remiss - Växjölöftet vuxenutbildning - resultatbaserat pengsystem samt öppen
vuxenutbildning (Växjö kommun)
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Datum: 2016-05-31

15. Yttrande - Remiss - Växjölöftet vuxenutbildning.
16. Remiss - Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län (TRV
2015/65150)
17. Yttrande - Remiss - Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län
(TRV 2015/65150)
Handlingar delges i särskild bilaga.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, juni 2016
Paragrafen är justerad
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