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§ 96

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 8 maj 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 maj 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 97

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 3 maj 2018, med
föreslagna förändringar.
Sammanfattning

Följande ändringar av dagordningen föreslås:
– Tillägg av ärende om val av ombud till årsstämma för Svensk Kollektivtrafik.
– Ärendet om delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg föreslås utgå och
istället behandlas vid mötet i juni 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 3 maj 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 98

Tidssättning av motion - Strategi för
att ta till vara forskarkompetens inom
Region Kronoberg (18RGK670)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till
regionfullmäktige med följande yrkanden:
att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och forskarutbildades
kompetens ska tas tillvara i verksamheten samt
att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i samarbete
med aktuella universitet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 99

Tidssättning av motion - Åtgärder för
att minska klyftorna i
cancersjukvården (18RGK698)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om skillnader i överlevna av cancersjukdom beroende på
utbildningsnivå. Motionen har följande yrkande:
att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför
ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska
kunna föreslå åtgärder för en jämlik vård.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården
Paragrafen är justerad
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§ 100 Tidssättning av motion - Ge fler
vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem (18RGK764)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande, samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande
yrkanden:
att utreda möjligheten för fler privata vårdgivare att använda journalsystemet
Cambio Cosmic samt
att uppdra till regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utifrån motionens
intentioner och utrednings resultat.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande, samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige i september 2018.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
Paragrafen är justerad
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§ 101 Tidssättning av motion Uppbyggnad av Hospice i Kronoberg
(18RGK790)
Beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen överlämnas för yttrande till Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att motionen behandlas på regionfullmäktige i september 2018.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande
yrkande:
att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en Hospicevård på lämplig plats för
behövande patienter från hela länet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen överlämnas för yttrande till Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt
att motionen behandlas på regionfullmäktige i september 2018.

Beslutsunderlag

 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
Paragrafen är justerad
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§ 102 Tidssättning av motion – Ny
ersättningsmodell i vårdvalet
(16RK1968)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen hanteras vid regionfullmäktiges sammanträde i september 2018.
Sammanfattning

I en motion har Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och
Yngve Filipsson (L) yrkat att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder
5 procent, CNI 10 procent och ACG 85 procent. Därtill yrkas att för de besök
som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kronor per besök.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 296/17 att motionen ska behandlas av
regionfullmäktige i maj 2018, för att folkhälsoberedningen ska kunna slutföra sitt
uppdrag enligt regionstyrelsens arbetsutskotts beslut § 331/2017.
Mot bakgrund av att folkhälsoberedningen ännu inte slutfört sitt
utredningsuppdrag, enligt det förslag till motionssvar som lämnats från
beredningen till regionstyrelsen, föreslås att arbetsutskottet beslutar om ny
tidssättning av motionen, samt anmäler detta beslut till regionfullmäktige i
enlighet med KL 5 kap 34 §.
Föreslås att fullmäktige beslutar i ärendet i september 2018.
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i juni
2018.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Yngve Filipsson (L) och Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 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) yrkande röstar Nej.
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Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja Nej Avstår

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP) Ja
Anna Fransson (S)

Ja

Resultat

4

3

0

Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med resultatet 4
för, 3 mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen hanteras vid regionfullmäktiges sammanträde i september 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet
 § 296 RSAU Tidssättning av motion - Ny ersättningsmodell i vårdvalet
Paragrafen är justerad
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§ 103 Ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB
2018 (18RGK78)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Robert Olesen (S) till ombud vid bolagsstämma för Företagsfabriken
i Kronoberg AB den 2018-05-14, klockan 8.30, med Roland Gustbée (M)
som ersättare.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB har kallat till bolagsstämma 2018-05-14,
klockan 8.30. Stämman hålls i bolagets lokaler på Videum i Växjö.
Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Videum AB och
Linnaeus University Development AB med en tredjedel vardera. Bolaget har en
styrelse där ägarna finns representerade tillsammans med externa ledamöter.
Region Kronoberg har en plats i styrelsen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Robert Olesen (S) till ombud vid bolagsstämma för Företagsfabriken i
Kronoberg AB den 2018-05-14, klockan 8.30, med NN som ersättare.
Expedieras till

Företagsfabriken i Kronoberg AB
Robert Olesen
Sven Sunesson
Paragrafen är justerad
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§ 104 Ombud till årsstämma för Svensk
Kollektivtrafik 2018 (18RGK238)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Eva Johnsson (KD) till Region Kronobergs ombud vid Svensk
Kollektivtrafiks årsstämma den 25 maj 2018.
Sammanfattning

Svensk Kollektivtrafik har kallat årsstämma den 25 maj 2018 i Stockholm.
Expedieras till

Svensk Kollektivtrafik
Eva Johnsson
Paragrafen är justerad
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§ 105 Inbjudningar till kurser och
konferenser (18RGK98)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare ges möjlighet att delta
vid presentationen av Ungas tillit till vuxna i Kronobergs län den 24 september
2018,
att Michael Öberg och Roland Gustbée deltar vid Sociala innovationer för
minskat utanförskap på arbetsmarknaden den 12 juni 2018 samt
att övriga inbjudningar lämnas utan åtgärd.
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar till kurser och konferenser inkommit:
– Funktionshinderskonferens 2018, 24-25 maj, Hotell Skansen i Båstad. Arrangör:
Region Skåne.
– Konferens - Blå bioekonomi – så förverkligar vi potentialen, 29-30 maj i
Malmö. Arrangör: Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Jordbruksverket.
Mer information på: www.norden.org/sv/nordiskaministerraadet/regeringssamarbejdet/ordfoerandeskapet-i-nordiskaministerraadet/sveriges-ordfoerandeskap-2018/evenemang-1/blaa-bioekonomi2013-saa-foerverkligar-vi-potentialen
– Landsbygdskonferens 2018, 13 juni, Stockholm. Arrangör: Sveriges Kommuner
och Landsting.
– Beroendedagen 2018, 13 september, Stockholm. Arrangör: Expo Medica. Mer
information på: beroendedagen.se/
– Presentation av studie - Ungas tillit till vuxna i Kronobergs län, 24 september,
Växjö. Arrangör: Region Kronoberg.
– Sociala innovationer för minskat utanförskap på arbetsmarknaden, 12 juni, Diö.
Arrangör: Region Kronoberg.
Beslutsunderlag







Program - Funktionshinderkonferens 2018
Kraftsamling för Hälsa och Hållbar Hälso- och sjukvård, 2018-06-05
Inbjudan till SKL:s Landsbygdskonferens, 2018-06-13
Inbjudan - Beroendedagen, 2018-09-13
Save the date - Ungas tillit till vuxna

Paragrafen är justerad
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§ 106 Justering av regionstyrelsens
protokoll den 15 maj 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att protokollet justeras den 17 maj 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att protokollet justeras den x maj 2018.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 107 Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista den 15 maj 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 9 maj 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 10 maj 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 108 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, maj 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 109 Informationsärende Människorättsarbetet i Region
Kronoberg
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till beslutet.
Föredragande

Susann Swärd, människorättsstrateg
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till beslutet.
Paragrafen är justerad
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§ 110 Delårsrapport mars 2018 för Region
Kronoberg
Sammanfattning

Ärendet utgår och behandlas istället vid sammanträdet i juni 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 111 Månadsrapport april 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Sammanfattning

Månadsrapporten färdigställs den 15 maj, handling delges regionstyrelsen på sammanträdet.

Paragrafen är justerad
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§ 112 Centrala kollektivavtal 2018 –
Överenskommelser (18RGK744)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Personalutskottet har berett följande nya eller ändrade centrala kollektivavtal, för
beslut av regionstyrelsen:
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en
ny överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om
traktamentsavtal TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I
samband med överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT
04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFR:s förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
Akademiker Alliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till
att stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida
kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet
innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram Centrala parters syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar
och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan
Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet.
Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om
arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen
framhålls och att denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet.
Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt
exempel på ett antal frågor som kan vara underlag för dialog om
arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.
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Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 § 14 RSPU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T, Överenskommelse om bestämmelser för
studentmedarbetare och ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse HÖK 16  Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T,
Studentmedarbetare och HÖK 16
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för
en väl fungerande arbetstidsförläggning
 Cirkulär 14:60 Bestämmelser för studentmedarbetare
 Cirkulär 18:10 Bilaga 1
 Cirkulär 18:10 Bilaga 2
 Cirkulär 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
Paragrafen är justerad
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§ 113 Beslut om allmän trafikplikt inom
ramen för Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.
Sammanfattning

Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans
upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är
planerad till december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december
2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner
som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och genom att besluta
om allmän trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett ansvar att tillhandahålla den
beslutade trafiken.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
 Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Öresundstågsupphandling
Paragrafen är justerad
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§ 114 Förstudie - Småländsk superbuss
(17RK1179)
Beslut

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

Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt superbusskoncept.
Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018. Studien har varit finansierad
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning av den
kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för vidare
studier.
Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan Smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade
tankar om superbusskoncept.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förstudie Småländsk superbuss
 Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk Superbuss
 Slutrapport - Sammanfattning och förslag regionalt superbusskoncept i
Smålandslänen
 Krösabussen - Förstudie av ett regionalt superbusskoncept för Smålandslänen
 Bytespunkter tillgängliga för alla - förstudie
 Bytespunkters funktioner - förstudie
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 115 Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande
verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, L och KD återkommer med eget förslag
till beslut till regionstyrelsen den 15 maj 2018.
Under ärendets behandling yttrar sig även Daniel Liffner (V), Sven Sunesson (C),
Michael Öberg (MP) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 116 Svar på skrivelse - Planera för
palliativa platser från Suzanne Frank
(M) och Roland Gustbée (M)
(18RGK568)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M)
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för de
patienter som behöver symptomlindring och att patienten har olika behov som
ställer krav på att hälso- och sjukvården. Det påtalas att det saknas palliativa
vårdplatser, både på CLV och LL vilket medför att patienter i ett palliativt skede
vårdas på vanliga vårdavdelningar tillsammans med andra patienter vilket
försvårar vårdpersonalens möjlighet till att ge en god palliativ vård. Suzanne Frank
och Roland Gustbée föreslår att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa
vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska sedan tas med i
planering av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska
pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och
erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän
palliativ vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i
hemmet. En mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård som
utförs av palliativa rådgivningsteamet som är ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård tillsammans med
Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner. Inom ramen för
detta arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att
redovisas. Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden
senast i juni 2018.
Yttranden
Suzanne Frank (M) meddelar att M, C, L och KD återkommer med eget förslag
till beslut till regionstyrelsen den 15 maj 2018.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Planera för palliativa platser
 Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser
 Skrivelse till Regionstyrelse - Planera för palliativa platser
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 117 Remissyttrande – Handlingsplan för
fossilfria drivmedel i Skåne
(18RGK546)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Region Skåne.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan
utföras av olika aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030.
Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne tar fram en handlingsplan för
fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer var en viktig del för att nå de
uppställda målen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Region Skåne.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Remissvar - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Följebrev till remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
Remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 118 Regiondagar 2019 (17RK2390)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att regionstyrelsens ordinarie ledamöter, presidierna i nämnder och beredningar
och partiernas gruppledare och erbjuds att delta vid regiondagarna.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta,
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en återkommande
samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Regiondagarna 2019 föreslås
genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C) och ersättaren
Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta.
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, maj 2018
Regionstyrelsen, ordinarie ledamöter
Presidier i nämnder och beredningar
Partigruppledare
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regiondagar 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 119 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, maj 2018
Förslag till beslut

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

 18RGK21-11 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2018 Upphandling av vacciner.
 18RGK21-14 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2018 Upphandling av Konduktiv pedagogik.
 18RGK21-15 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2018 upphandling av rehabiliteringsresor utomlands- psoriasis.
 18RGK21-16 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2018 - Utredning
av gällande driftsnormer.
 18RGK21-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2018 Engångsinstrument för laparoskopisk och öppen kirurgi.
 18RGK21-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2018 Utlandsrekrytering av specialistläkare och sjuksköterskor.
 18RGK29-16 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 16/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-17 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 17/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-18 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 18/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-19 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 19/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-20 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 20/2018 Avskrivning av fordran.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

 18RGK25-17 Regionjuristens delegationsbeslut nr 17/2018 Bruksvärdesprövning i hyresnämnden.
 18RGK25-18 Regionjuristens delegationsbeslut nr 18/2018 - Överprövning
av upphandling.
 18RGK15-11 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 11/2018 - Samråd
detaljplan Najaden 11, Tingsryds tätort, Tingsryds kommun.
 18RGK34-9 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 9/2018 - Utseende av
ombud till årsstämma för Växjö Småland Airport AB 2018-04-16.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-08

§ 120 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, maj 2018
Förslag till beslut

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

 Cirkulär 18:12 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL.
 Cirkulär 18:17 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018.
 18RGK708-1 Skrivelse - Barnmorskor på BB/Förlossning i Region
Kronoberg.
 18RGK708-2 Svar på skrivelse- Barnmorskor på BB/Förlossning i Region
Kronoberg.
 18RGK109-6 § 27 HSN Informationsärende: Månadssammandrag februari
2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
 18RGK110-1 § 30 RUN Månadssammandrag 2018 regionala
utvecklingsnämnden.
 18RGK111-1 § 18 TN Månadssammandrag 2018 trafiknämnden.
 18RGK112-3 § 25 KN Månadssammandrag februari 2018.
 18RGK112-2 Månadssammandrag KN februari 2018.
 18RGK411-4 Protokoll bolagsstämma Ryssby Gymnasiet AB, 2018-03-20.
Paragrafen är justerad

