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§ 72

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 6 april 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den x april 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 73

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 29 mars 2018, med
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Följande ärende föreslås läggas till dagordningen:
– Ombud till bolagsstämma för Kulturparken Småland AB den 20 april 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 29 mars 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 74

Informationsärende - Lägesrapport
Generalplaner Region Kronoberg
(13LTK1306)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en muntlig lägesrapport för arbetet
med generalplanerna inom Region Kronoberg, bland annat avseende:
– Lägesrapport för beslutade och planerade projekt.
– Styrgrupper för större byggprojekt, fördelat på områdena Sigfrid, CLV och
Ljungby.
– Lokalförsörjningsprocess för större projekt.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Michael Öberg
(MP), Yngve Filipsson (L), ersättare Charlotta Svanberg (S) och regiondirektören
Martin Myrskog.
Föredragande

Jörgen Tagesson, planeringsdirektör
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet

Paragrafen är justerad
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§ 75

Ombud till bolagsstämma för AB
Destination Småland 2018
(18RGK135)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för AB
Destination Småland den 13 april 2018, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning

AB Destination Småland 2018 har kallat till bolagsstämma den 13 april 2018,
klockan 13.00–14.00. Plats för mötet Destination Småland på Kronobergsgatan 7
i Växjö.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för AB
Destination Småland den 13 april 2018, med x som ersättare.
Expedieras till

AB Destination Småland
Anna Fransson
Sven Sunesson
Beslutsunderlag

 Kallelse till bolagsstämma i AB Destination Småland 13 april 2018
Paragrafen är justerad
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§ 76

Ombud till bolagsstämma för
Kulturparken Småland AB den 20
april 2018 (18RGK151)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Helen Bengtsson till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
Kulturparken Småland den 20 april 2018, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning

Kulturparken Småland AB har kallat till bolagsstämma den 20 april 2018, klockan
14.00, på Smålands museum i Växjö.
Expedieras till

Kulturparken Småland AB
Helen Bengtsson
Sven Sunesson
Paragrafen är justerad
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§ 77

Inbjudningar till kurser och
konferenser (18RGK98)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta vid
konferensen om narkotikasituationen den 10 april 2018.
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar inkommit:
– Konferens om narkotikasituationen i länet. Tid: 10 april 2018, klockan 9.00–
16.00. Plats: IOGT-NTO:s lokaler, Vattentorget 1 i Växjö. Arrangör: Livstil
Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsens arbetsutskott, ledamöter
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Konferens om narkotikasituationen, 2018-04-10
Paragrafen är justerad
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§ 78

Justering av regionstyrelsens
protokoll den 17 april 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 17 april 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x april 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 79

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista den 17 april 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 12 april 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 12 april 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 80

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 81

Informationsärende – Lägesrapport
för projektet Oberoende av
hyrpersonal i vården (16RK2368)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mot bakgrund av att beroendet av inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökat
har landstingen och regionerna med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) startat ett gemensamt projekt för oberoende av inhyrd personal i vården.
Regionstyrelsen beslutade § 272/2016 att ställa sig bakom det gemensamma
projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”. Enligt beslutet ska
regiondirektören kvartalsvis lämna en lägesredovisning över projektet till
regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Informationsärende - Oberoende av inhyrd personal i vården
Paragrafen är justerad
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§ 82

Månadssammandrag februari 2018
för Region Kronoberg (18RGK108)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag februari 2018 för Region Kronoberg samt
att notera hälso- och sjukvårdsnämndens beslut § 27/18, innebärande att hälsooch sjukvårdsnämnden har uppdragit åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
presentera förslag till åtgärder för att uppnå ett nollresultat 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. februari ett resultat på 35
mnkr vilket är en positiv avvikelse på 24 mnkr i förhållande till budget.
Införandet av nytt ekonomisystem pågår i Region Kronoberg och har medfört
förseningar i tidplanen för den ekonomiska rapporteringen. Kvaliteten i
redovisningen bedöms emellertid hålla normal nivå.
Hälso och sjukvårdsnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse på 9
mnkr i förhållande till budget. Rullande 12-månadersresultatet förbättras och
uppgår till -124 mnkr, att jämföra med 2017 års resultat på -139,6 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,4 % exkl region- och vårdvalsersättning. Förutsättningar avseende hantering av nytillkomna statsbidrag är ännu
inte fullt klarlagda och delar av dessa har inte resultatförts. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har lämnat en prognos för helåret 2018 om ett resultat på -30
till -50 mnkr.
Inget kostnadsställe inom Trafiknämnden har någon större negativ avvikelse och
totalt redovisar Trafiknämnden en positiv avvikelse i förhållande till budget på
drygt 1 mnkr. Prognosen för helåret 2018 är ett resultat som är 6 mnkr bättre än
budget varav 5 mnkr avser Öresundståg. Självfinansieringsgraden för januari februari 2018 är 54,7 % vilket är högre än Budget 2018 (52,9 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2017 var 54,2 %.
Inom övriga nämnder så går verksamheten enligt plan och prognosen för helåret
2018 är att budgeten ska hållas.
Vårdvalet redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på 7 mnkr
vilket främst förklaras av att de satsningar på sammanlagt 27 mnkr som tillförts
vårdvalet i tilläggsbudget ännu inte medfört något utfall av kostnader. Därtill
kommer att vakanta läkartjänster fortsatt gör att produktionen är lägre än
budgeterat inom Vårdval Hud.
För perioden så redovisar Regionstyrelsen en positiv budgetavvikelse på 14 mnkr.
Här redovisas regionservice, regionstaben, regiongemensamt samt
förtroendemannaorganisationen. Regionstyrelsens överskott förförklaras främst
av att regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt samt lägre
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kostnader än budgeterat inom regionstaben till följd av vakanser och
tjänstledigheter.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna 9 mnkr lägre än budgeterat till
följd av en försämrad skatteprognos vilket dock vägs upp av att utfallet för den
kommunalekonomiska utjämningen och generella statsbidrag, inklusive bidraget
för läkemedelsförmånen, är 10 mnkr högre än budgeterat. Det är framförallt
regleringsposten och bidraget för läkemedelsförmånen som förbättrats. Ökningen
av regleringsposten beror på tillskott kopplade till välfärdsmiljarderna i
budgetpropositionen 2017.
Finansnettot ger ett överskott på 6 mnkr i förhållande till budget till följd av
realisationsvinster.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2018.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att notera hälso- och sjukvårdsnämndens beslut § 27/18, innebärande att hälsooch sjukvårdsnämnden har uppdragit åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
presentera förslag till åtgärder för att uppnå ett nollresultat 2018."
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag,
med ordförandes tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag februari 2018 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Missiv - Månadssammandrag februari 2018 Region Kronoberg
 Månadssammandrag februari 2018 Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 83

Budget 2018 - utökad ram för
läkemedelsförmånen (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader
med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Sammanfattning

SKL lämnade den 21 december en prognos för statsbidraget gällande
läkemedelsförmånen för 2018. Prognosen på 526 miljoner kronor visar på ett ökat
bidrag med 16 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges fastställda budget
(510 miljoner kronor). Med anledning av den reviderade prognosen föreslås att
finansieringen samt hälso-och sjukvårdens läkemedelsbudget budgeteras upp med
16 miljoner kronor för 2018.
Enligt nuvarande överenskommelse ska statsbidraget för läkemedelsförmånen
baseras på socialstyrelsens höstprognos över regioner och landstings kostnader för
det kommande året.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att tillföra 16 miljoner kronor till intäktsramen gällande statsbidrag för
läkemedelsförmånen i Finansieringen i Budget 2018 samt
att öka hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2018 för läkemedelskostnader
med motsvarande belopp, 16 miljoner kronor.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen
Paragrafen är justerad
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§ 84

Årsredovisning och
revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2017
(16RK1774)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö kommun, Alvesta kommun,
Tingsryds kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex
huvudmän i Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015
genom en sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund och
Tingsryd gick med 2016.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig. Revisorerna noterar ett stort överskott från 2017 beroende på
vakanser, vilket bör beaktas i budget och planering av verksamhet inför
kommande år. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisionsrapporten skickas ut inför regionstyrelsens möte.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Värend 2017
 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Värend
Paragrafen är justerad
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§ 85

Årsredovisning och
revisionsberättelse för Sunnerbo
samordningsförbund 2017
(17RK1059)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som
Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults
kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och
unga personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga
personer med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel
språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisorerna tillstyrker att
ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Revisionsrapporten skickas ut inför regionstyrelsens möte.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och årsberättelse Sunnerbo
Samordningsförbund 2017
 Årsredovisning 2017 - Sunnerbo (Markaryd) Samordningsförbund
Paragrafen är justerad
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§ 86

Samordningsförbundet Värend – ny
medlem och reviderad
förbundsordning (16RK1774)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Värend från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att Alvesta och
Växjö samordningsförbund gick samman. 1 juli 2016 blev även Tingsryds
kommun medlem i förbundet. Lessebo kommun ansökte om medlemskap
sommaren 2017 och Samordningsförbundet Värends styrelse rekommenderade
ägarna att godkänna ansökan vid deras sammanträde 2017-08-24.
Region Kronoberg ställer sig positiv 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. Inga extra medel
anslås till Samordningsförbundet Värend för 2018 som ett resultat av att
samordningsförbundet utökas med en medlem.
Den föreslagna förbundsordningen innebär inga större konsekvenser för Region
Kronoberg och innehåller enbart mindre förändringar jämfört med nu gällande
förbundsordning.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Lessebos kommuns ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend,
att medlemskapet ska gälla från den 1 januari 2018, samt
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet
Värend från och med 1 januari 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samordningsförbundet Värend – ny medlem och reviderad
förbundsordning
 Ny förbundsordning för Värends samordningsförbund
Paragrafen är justerad
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§ 87

Öresundstågstrafiken –
samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018 (18RGK609)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.
Sammanfattning

Öresundstågstrafiken är ett gemensamt regionaltågsystem för Region Kronoberg,
Landstinget i Kalmar län, Region Blekinge, Region Skåne, Region Halland och
Västtrafik AB. Den svenska delen av trafiken sker inom bolaget Öresundståg AB.
Samarbetet regleras av ett samverkansavtal, där även regleras att vissa delar av
verksamheten ska hanteras av ett gemensamt ägt bolag, Öresundståg AB.
Samarbetet inom bolaget regleras i sin tur, dels av bolagsordningen samt
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Förslag till reviderade samverkansavtal, aktieägaravtal och ägardirektiv har tagits
fram av Öresundståg AB:s styrelse, på uppdrag av ägarna. Styrelsen
rekommenderar parterna att anta dokumenten inför Öresundståg AB:s
bolagsstämma den 14 maj 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att anta Samverkansavtal för Öresundstrafiken.
Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta Aktieägaravtal för Öresundståg AB och Ägardirektiv för Öresundståg AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Öresundståg AB - samverkansavtal, aktieägaravtal och
ägardirektiv 2018
 Missiv - Återredovisning av uppdrag om Öresundstågssamarbetet för beslut
hos respektive ägare
 Bilaga 1 - Samverkansavtal (2018-03-01)

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

 Bilaga 2 - Aktieägaravtal (2018-03-01)
 Bilaga 3 - Ägardirektiv (2018-03-01)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 88

Utredningsuppdrag för trafikering på
kort sikt på Markarydsbanan
(18RGK448)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med Hallandstrafiken och Skånetrafiken
utreda förutsättningarna för trafikering på kort sikt på Markarydsbanan, med
stopp i Laholms kommun.
Sammanfattning

Trafikverket presenterade sin åtgärdsvalsstudie (ÅVS) över Markarydsbanan den
13 mars 2018. I denna klargörs förutsättningarna för persontrafik på sträckan
Markaryd-Halmstad, inklusive nödvändiga investerings- och infrastrukturåtgärder.
Tidplanen för åtgärderna är ännu inte beslutad, eftersom den nationella
infrastrukturplanen inte är fastställd.
Region Halland har, parallellt med trafikverkets arbete, beslutat att utreda
förutsättningarna för trafikstart på sträckan innan alla infrastrukturåtgärder
genomförts. Utredningen ska genomföras av trafikorganisatörerna i de tre berörda
regionerna, som är Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken och Hallandstrafiken.
I utredningen ska ingå vilken trafik som är praktiskt möjlig samt en beskrivning av
konsekvenser och kostnader av trafikeringen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Robert Olesen (S), Sven Sunesson (C) och Michael Öberg
(MP).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt trafiknämnden att i samråd med Hallandstrafiken och Skånetrafiken
utreda förutsättningarna för trafikering på kort sikt på Markarydsbanan, med
stopp i Laholms kommun.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om utredning av trafikering och finansiering på kort
sikt på Markarydsbanan
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 89

Svar på motion – Nolltolerans mot
hot och våld (17RK2226)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Pernilla Tornéus (M) och Viktor Emilsson (M) har i en motion föreslagit:
att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner
kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om
dessa och om det eventuellt behövs nya rutiner, samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte
med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur
medarbetarna kan skyddas från hot och våld.
Regionfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad, med hänvisning
till det pågående och redan genomförda arbetet i verksamheten.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Nolltolerans mot hot och våld
 Riktlinje för personsäkerhet vid hot och våld
 Motion - Nolltolerans mot hot och våld.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 90

Svar på motion – Inför vårdval för
Barn- och ungdomspsykiatrin
(17RK1833)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson
(L) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett
vårdval för barn och ungdomspsykiatrins verksamhet.
Mot bakgrund av de vidtagna åtgärderna och det pågående arbetet inom barn- och
ungdomspsykiatrin vore det olyckligt att parallellt påbörja en utredning om en
eventuellt vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin. Regionstyrelsen ämnar låta
verksamheten arbeta i lugn och ro i enlighet med de förslag till åtgärder som
granskningen av verksamheten mynnade ut i.
Föreslås att motionen avslås mot bakgrund av ovanstående.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till
motionen.
– Robert Olesen (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt 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) med fleras bifallsyrkande till
motionen röstar Nej.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej Avstår

Suzanne Frank (M)

Nej

Yngve Filipsson (L)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (C)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
med resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin
 Motion - inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 91

Svar på motion – Ledamöternas
frågestund (18RGK405)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorentzson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg inför
möjlighet att få replik och slutreplik vid ledamöternas frågestund.
Regionfullmäktiges arbetsordning ses över inför kommande mandatperiod 20192022. Motionens intention med följdfrågor kommer att beaktas i beredningen av
arbetsordningen. Föreslås att motionen därmed anses besvarad.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Ledamöternas frågestund
 Motion angående Ledamöternas frågestund
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 92

Svar på revisionsrapport –
Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt
om den efterlevs (18RGK435)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Regionstyrelsen och nämnderna välkomnar revisionsrapporten och ser
revisionens rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
och regionala utvecklingsnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förelår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport ”Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs” samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning
 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger
en ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)
 Regionala utvecklingsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger
en ändamålsenlig delegationsordning
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om
den efterlevs
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 93

Svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsens svar på Granskningsrapport över Region Kronobergs
budgetprocess
 Svar på revisionsrapport Gransknings av Region Kronobergs budgetprocess
Hälso- och sjukvårdsnämnden
 Granskning av regionens budgetprocess
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 94

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till ordförande,
1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd delegationsordning. Beslut
fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande
sammanträde.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 18RGK15-7 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 7/2018- Granskning
detaljplan del av Alvesta 15:56 (Kulturen) i Alvesta tätort.
 18RGK22-1 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 1/2018: Investeringar
inom fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 17RK12-19 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 19/2017: Investeringar
inom fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2017 som behandlats i RS 201701-24 § 5.
 18RGK12-1 Regiondirektörsbeslut nr 1/2018: Förordnande av t f
regiondirektör och sjukvårdsledare i särskild krisledning för perioden 2018-0122--2118-01-26.
 18RGK25-16 Regionjuristens delegationsbeslut nr 16/2018- Överprövning av
upphandling (18RGK335).
 18RGK15-8 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 8/2018:
Remissyttrande -samråd detaljplan Skärpiplärkan 1, Sandsbro, Växjö kommun.
 18RGK34-6 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 6/2018. Ärende: Ombud till
bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB 2018-03-20.
 18RGK29-13 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 13/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-14 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 14/2018 Avskrivning av fordran.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-03

§ 95

Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Expedieras till

Regionstyrelsen, april 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 18RGK301-7 Protokoll från styrelsemöte i AB Transitio nr 141, 2018-02-08.
 18RGK549-7 Institutet för lokal och regional demokrati (ID), verksamhetsplan
2018.
 18RGK549-6 Institutet för lokal och regional demokrati (ID),
verksamhetsberättelse 2017 (makuleras pga fel ärende - se 16RK2500).
 18RGK549-5 Institutet för lokal och regional demokrati (ID),
revisionsberättelse 2017 (makuleras pga fel ärende - se 16RK2500).
 18RGK549-4 Institutet för lokal och regional demokrati (ID), ekonomiskt
bokslut 2017 (makuleras pga fel ärende - se 16RK2500).
 18RGK549-3 Institutet för lokal och regional demokrati (ID) - budget 2018.
 18RGK549-2 Protokoll från ID:s föreningsstämma, 2018-03-16.
Paragrafen är justerad

