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§ 226 Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 8 november 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 227 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 1 november 2018.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) lyfter fråga om den fortsatta behandlingen av det
återremitterade ärendet om ny regelbok för Vårdval hud.
Ordförande Anna Fransson (S) informerar om att ärendet inväntar att ett nytt
förslag till regelbok ska färdigställas. Övergripande inriktning för ärendet ingår
även i beslutet om budget 2019 med flerårsplan 2020-2021, som beslutas av
regionfullmäktige i november 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 228 Tidssättning av motion – Grön
rehabilitering i Kronoberg
(18RGK1652)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2019.
Sammanfattning

Michael Öberg (MP) har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av
grön rehabilitering som behandlingsform i Region Kronoberg. Motionen har
följande yrkande:
att undersöka möjligheterna att kunna upphandla eller på annat sätt erbjuda grön
rehabilitering som komplettering av annan vård i Kronoberg.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i juni 2019.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2019.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Grön rehabilitering i Kronoberg
 Motion till regionfullmäktige- Grön rehabilitering i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 229 Tidssättning av motion – Successiv
avtrappning av partistöd
(18RGK1636)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
Sammanfattning

Kjell Jormfeldt (MP) har lämnat en motion till regionfullmäktige om successiv
avtrappning av Region Kronobergs partistöd för partier som förlorar sin
representation i regionfullmäktige. Motionen har följande yrkanden:
att Region Kronoberg uppdaterar det befintliga arvodesreglementet på ett sätt
som möjliggör för ett parti som förlorat sin representation i fullmäktige under en
övergångstid erhålla ett reducerat partistöd samt
att nya regler för partistöd tillämpas från och med 2019.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2019.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2019.
Beslutsunderlag

 Tidssättning av motion - Successiv avtrappning av partistöd
 Motion till regionfullmäktige angående successiv avtrappning av partistöd
Paragrafen är justerad
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§ 230 Ansökan om omställningsstöd enligt
OPF-KL14 (18RGK1556)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande 12 månader i
enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Charlotta Svanberg (S) har inkommit med en ansökan om omställningsstöd enligt
OPF-KL. Avgångsdatum är 2018-12-31. Charlotta Svanberg har innehaft uppdrag
i Region Kronoberg på 40 procent eller mer sedan 1 januari 2015.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda inom
Region Kronoberg och är beslutande instans i ärendet.
Föreslås att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande 12
månader i enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg.
Jäv
Ersättaren Charlotta Svanberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte vid
sammanträdet under ärendets behandling.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M) och kanslidirektören Ulrika Joelsson
Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att Charlotta Svanberg beviljas omställningsstöd motsvarande 12 månader i
enlighet med vad som anges i Pensionsreglemente för förtroendevalda inom
Region Kronoberg.
Expedieras till

Kanslidirektör
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ansökan om omställningsstöd C.S.
 Beslutsunderlag - Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL
 Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL
Paragrafen är justerad
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§ 231 Redovisning av indikatorer för
bedömning av Region Kronobergs
generella krisberedskap 2018
(18RGK1581)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott är Krisledningsnämnd för Region Kronoberg.
Region Kronoberg redovisar årligen indikatorer för bedömning av Region
Kronobergs generella krisberedskap. Syftet med bedömningen är att ge en
övergripande bild av de förutsättningar Region Kronoberg har att förebygga samt
hantera extraordinära händelser. Bedömningen har redovisats enligt styrande
författningar till MSB, Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen.
Utifrån det samlade underlaget bedöms Region Kronoberg ha goda
förutsättningar att hantera extraordinära händelser.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av indikatorer för bedömning av Region
Kronobergs generella krisberedskap 2018
 Landstingens/regionernas redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap för 2018
 Redovisning av indikatorer för bedömning av Region Kronobergs generella
krisberedskap 2018
Paragrafen är justerad
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§ 232 Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg – definition av
hållbarhetsbegreppet (17RK1047)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom definitionen av de tre hållbarhetsdimensionerna enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/17 att godkänna direktiv för Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg samt att utse arbetsutskottets ordinarie ledamöter till
politisk styrgrupp för framtagandet av programmet. Regiondirektörens
ledningsgrupp är beredande inför den politiska styrgruppen.
Hållbarhetsprogrammet ska fastställas av regionfullmäktige i april 2019. Därefter
ska regionstyrelsen fastställa årliga handlingsplaner i syfte att konkretisera
programmet, samt möjliggöra en årlig uppföljning av detsamma.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 126/17 att Hållbarhetsprogrammet ska
omfatta fokusområdena Hållbar livsmiljö och hälsa, Hållbar organisation och
arbetsplats, Hållbar konsumtion och produktion samt Hållbar samhällsplanering
och minskad klimatpåverkan.
Föreslås att arbetsutskottet ställer sig bakom definitionen av de tre
hållbarhetsdimensionerna enligt föreliggande förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att ställa sig bakom definitionen av de tre hållbarhetsdimensionerna enligt
föreliggande förslag.
Expedieras till

Miljöchef
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022 –
definition av hållbarhetsbegreppet
 Definition av de tre hållbarhetsdimensionerna i Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 233 Miljöpris 2018 (18RGK552)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Sekreterarenheten och Allmänpsykiatriska öppenvården som vinnare till
Region Kronobergs interna miljöpris år 2018. Pristagarna tilldelas 25 000 kronor
vardera.
Sammanfattning

För att stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser delas ett internt miljöpris
ut i Region Kronoberg. Miljöpriset tilldelas en avdelning/enhet som på ett tydligt
sätt tagit initiativ till och ansvar för ett framåtsyftande miljöarbete inom regionens
verksamheter. En jury bestående av regionstyrelsens arbetsutskott,
regiondirektören och två representanter från miljöenheten utser pristagare.
Offentliggörande av pristagare sker i samband med utdelning av miljöpriset på
regionfullmäktige den 27 november 2018.
Följande kriterier gäller vid bedömningen av ansökningarna:
– Ett miljöarbete som påtagligt minskar verksamhetens miljöpåverkan.
– Är nytänkande och kreativt.
– Bidrar till att målen i miljöprogrammet kan uppnås.
– Uppmuntrar och inspirerar andra till att agera med större miljöhänsyn.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Michael Öberg (MP), Sven
Sunesson (C), Robert Olesen (S) samt ersättarna Yngve Filipsson (L), Eva
Johnsson (KD) och Charlotta Svanberg.
Beslutsordning
Utifrån arbetsutskottets diskussioner föreslår ordförande Anna Fransson (S) att
miljöpriset ska delas mellan Sekreterarenheten och Allmänpsykiatriska
öppenvården. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt förslaget och finner
att så är fallet.
Föredragande

Helén Frankzén, miljösamordnare
Sara Berglund-Åhm, miljösamordnare
Helen Penttilä, miljösamordnare
Expedieras till

Miljöchef
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Beslutsunderlag

 Sammanfattning av nomineringar till miljöpris 2018
Paragrafen är justerad
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§ 234 Inbjudningar till kurser och
konferenser (18RGK98)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avböja inbjudan till Regiondagar i Kalmar län den 8 -9 november 2018 samt
att erbjuda en person från varje parti att delta vid Dialogdag om EU:s
sammanhållningspolitik den 14 november 2018.
Expedieras till

Gruppledare för partierna
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Regiondagar 2018, 2018-11-08--09
 Inbjudan - Nationell dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik, 201811-14
Paragrafen är justerad
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§ 235 Justering av regionstyrelsens
protokoll
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 20 november 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Paragrafen är justerad
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§ 236 Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 november 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Paragrafen är justerad
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§ 237 Regiondirektörens rapport
Beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 238 Månadsrapport oktober 2018 för
Region Kronoberg (18RGK108)
Sammanfattning

Månadsrapporten för oktober 2018 färdigställs den 15 november 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 239 Delårsrapport augusti 2018
(18RGK1730)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för egen del godkänna delårsrapport augusti 2018 samt
att rekommendera regionfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2018.
Sammanfattning

Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden januari-augusti uppgår till
160 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 150 mnkr för 2018 vilket är
84 mnkr bättre än budgeterat.
Förtroende för hälso- och sjukvården minskar i såväl Kronobergs län som i riket i
övrigt. Det är inte en enskild faktor som avgör om länets befolkning känner
förtroende för hälso- och sjukvården utan det samlade resultatet av vårt
bemötande, tillgänglighet, kvalitet och möjligheten till att vara en medskapande
patient som avgör.
Totalt sett så har Region Kronoberg försämrat tillgängligheten i augusti jämfört
med föregående år och det krävs förbättringar av tillgängligheten inom vården.
Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens hälsooch sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och etjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt att
komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till besök.
Tillgängligheten till både mottagning och operation för våra cancerpatienter är
dock god.
Vårdskador med olika allvarlighetsgrad drabbar cirka tio procent av patienterna i
sluten vård. En stor del av dessa är vårdrelaterade infektioner, trycksår eller
läkemedelsskador. Kommunikationsbrister i vården är en vanlig orsak till att
patientsäkerhetsrisker ökar. Patientnämndens rapporter visar också att det är en
vanlig orsak till klagomål från patienterna. Under senaste året har det skett en
påtaglig minskning av trycksår medan vårdrelaterade infektioner ger en mer osäker
bild beroende på olika mätmetoder.
Även inom kollektivtrafiken konstateras en försämring i nöjd kundindex(NKI).
Flytten av Växjö stadstrafik till Kronobergsgatan, och den ökade gångväg detta
medför för bytesresenärer, bedöms ha haft en fortsatt negativ inverkan på NKI
under året.
Beslutet angående utfasning av hyrpersonal har gett resultat. Under perioden har
behovet av hyrpersonal avseende både läkare och sjuksköterskor minskat markant
i jämförelse med föregående period och år.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
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att för egen del godkänna delårsrapport augusti 2018 samt
att rekommendera regionfullmäktige att godkänna delårsrapport augusti 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport augusti 2018
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2018
Paragrafen är justerad
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§ 240 Budget 2019 med flerårsplan 20202021 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

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 2021.
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.
Yrkanden
– Ordförande Anna Fransson (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall
ordförandeberedningens förslag, som är Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag till budget.
– Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) lämnar följande yrkande:
"att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag Alliansens Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021, med bilaga
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att beslutet om att vårdval plus (vårdval hud)ska avskaffas, som fattades i juni
2018 18RGK1002, härmed upphävs
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att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Yngve Filipsson (L).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) och Roland Gustbées (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
– Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) och Roland Gustbées (M) yrkande
röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej Avstår

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
med resultatet 4 Ja, 3 Nej och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) reserverar sig mot förslaget till
förmån för sitt eget yrkande.
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Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag







§ 75 RF Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
Förslag till beslut - Budget 2019-2021
Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S och V
Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L) - november 2018
Bilaga till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L) - november
2018

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 241 Budget 2019 med flerårsplan Överföring av medel avseende
anslag för mobila läkare samt
tandvård (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra anslag för mobila läkare motsvarande 6 897 000 kronor från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget för
2019 och inarbeta förslag till ny inriktning i budgetarbetet för 2020 samt
att överföra anslag för tandvård (N-tandvård, S-tandvård och F-tandvård)
motsvarande 900 000 kronor från regionstyrelsens driftbudget till hälso- och
sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har i och med ansvaret för Vårdval Kronoberg budgetmedel för
mobila läkare. Mobila läkare är anställda av och verkar inom Medicin- och
akutcentrum, vilket faller under Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
och budgetram. Regionstyrelsen har hittills överfört årliga bidrag för de mobila
läkarna till medicin- och akutcentrum. En överföring från regionstyrelsens
driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget skulle ge en
överensstämmelse mellan budget och verksamhet samt minska administrationen.
Föreslås att 6 897 000 kronor överförs från regionstyrelsens driftbudget till hälsooch sjukvårdsnämndens driftbudget för 2019.
Regionstyrelsen har även budgetmedel för Nödvändig tandvård (N-tandvård),
tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) och tandvård
vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård). Enligt
Tandvårdsförordningen har avgiftsfri tandvård införts för 20–23-åringar, vilket
medfört att kostnaderna för N-, S- och F-tandvård för dessa årskullar numera
belastar Tandvårdscentrum. Föreslås att 900 000 kronor överförs från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från
och med 2019 och framåt.
Yrkande
– Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande ändringsyrkande på beslutsats 1
i ordförandeberedningens förslag.
att överföra anslag för mobila läkare motsvarande 6 897 000 kronor från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget för
2019 och inarbeta förslag till ny inriktning i budgetarbetet för 2020.
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Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), ersättarna
Eva Johnsson (KD) och Charlotta Svanberg (S) samt regiondirektören Martin
Myrskog.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Ordförande Anna Franssons (S) ändringsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår ordförandes ändringsyrkande
och finner att det bifalls.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra anslag för mobila läkare motsvarande 6 897 000 kronor från
regionstyrelsens driftbudget till hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget från
och med 2019 och framåt samt
att överföra anslag för tandvård (N-tandvård, S-tandvård och F-tandvård)
motsvarande 900 000 kronor från regionstyrelsens driftbudget till hälso- och
sjukvårdsnämndens driftbudget från och med 2019 och framåt.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överföring av medel avseende anslag för mobila läkare
samt tandvård
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 242 Förslag till budgetprocess för Region
Kronoberg fr.o.m. 2020 (18RGK1705)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa budgetprocess för Region Kronoberg fr.o.m. 2020 enligt föreliggande
förslag.
Sammanfattning

Den politiska budgetprocessen föregås av och förutsätter en väl fungerande
beredningsprocess, där planeringsunderlag, prioriteringsunderlag och
verksamhetsresultat tas fram. Föreliggande dokument beskriver beredningen
kopplad till Region Kronobergs budgetprocess. Dokumentet beskriver syfte och
mål med processen samt de olika momenten i processens olika faser.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer budgetprocess för Region Kronoberg
fr.o.m. 2020 enligt föreliggande förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa budgetprocess för Region Kronoberg fr.o.m. 2020 enligt föreliggande
förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budgetprocess för Region Kronoberg fr.o. m. 2020
 Förslag till Region Kronobergs budgetprocess fr.o.m. 2020
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 243 Tandvårdstaxor 2019 –
allmänvårdstaxa och
specialistvårdstaxa (18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med bilaga 1-2
från och med 15 januari 2019 samt
att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med den 1
mars 2019.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska fastställa tandvårdstaxor för 2019, dels allmänvårdstaxa och
dels specialistvårdstaxa. I taxorna föreslås en generell höjning av samtliga åtgärder
med 2,8 procent, för att täcka kostnadsökningar. De nya tandvårdstaxorna
föreslås gälla från den 15 januari 2019.
Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år man fyller
23 år. Med frisktandvård betalas en fast summa per år, oavsett vilken tandvård
som behövs. Föreslås även att taxan för Frisktandvården höjs med motsvarande
2,8 % från den 1/3 2019.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med bilaga 1-2
från och med 15 januari 2019 samt
att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med den 1
mars 2019.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 § 130 HSN Förslag till tandvårdstaxor 2019 – allmänvårdstaxa och
specialistvårdstaxa
 Förslag till beslut - Tandvårdstaxor 2019
 Bilaga 1. Allmäntandvårdstaxa inklusive N-taxa
 Bilaga 2. Specialisttaxa inklusive N-taxa
 Bilaga 3. Frisktandvårdstaxa 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 244 Ny ersättningsmodell för
barntandvårdspeng för barn och
unga vuxna (18RGK1456)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att en ny ersättningsmodell för tandvården för barn och unga vuxna införs 201901-01 inom befintlig ekonomisk ram.
Sammanfattning

Andelen kariesfria tre- sex och tolvåringar minskar i Region Kronoberg även om
tandhälsan är fortsatt god generellt. Den goda tandhälsan är dock inte jämnt
fördelad. Samtidigt som att många barn är utan kariesskador finns en grupp barn
som har flera kariesskadade tänder.
Det nya förslaget till ersättningsmodell innebär en omfördelning av
barntandvårdsersättningen. Förslaget innebär att 20 procent av kapitationen
kommer att styras av CNI. Tandklinikens relativa CNI baseras på den
genomsnittlige vårdnadshavaren eller myndig persons risk för ohälsa utifrån
socioekonomiska variabler. Den lägsta möjliga kapitationen blir 1122 kronor och
den högsta 2066 kronor baserat på dagens siffror och ska genomföras inom
befintlig ekonomisk ram.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer ny ersättningsmodell för barn och unga
vuxna från och med 2019-01-01, i enlighet med beslutsunderlag.
Ajournering
Roland Gustbée (M) begär att mötet ajourneras för överläggningar. Ordförande
ajournerar mötet klockan 10.15–10.20.
Yrkande
När ärendet återupptas efter ajourneringen yrkar Sven Sunesson (C) bifall till
ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M) och
ersättaren Eva Johnsson (KD).
Föredragande

Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att en ny ersättningsmodell för tandvården för barn och unga vuxna införs 201901-01 inom befintlig ekonomisk ram.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ny ersättningsmodell för barntandvårdspeng för barn och
unga
 Förslag till ersättningsmodell för barntandvårdspeng
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 245 Vårdval Kronoberg - primärvård Uppdragsspecifikation 2019 med
Ekonomisk reglering (18RGK1020)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk
reglering.
Sammanfattning

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktiges sammanträde den 26 september
2018 för att komplettera bilaga 1 med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för
Vårdval Kronoberg – Primärvård”.
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 4 037 kr i
samband med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2019
gjordes med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel. Vidare har
vårdersättningen reducerats med 23 kr med anledning av att förväntad
befolkningsökning inte kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas
med momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 118 kr.
Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och
hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som
delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter
inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats. När regionfullmäktige
fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yrkanden
– Roland Gustbée (M) yrkar bifall till förslag till bilaga Ekonomisk reglering från
M, C, KD och L.
– Ordförande Anna Fransson (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Roland Gustbées (M) bifallsyrka till bilaga Ekonomisk reglering från M, C, KD
och L.
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Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen genomförs enligt följande:
– Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Roland Gustbées (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej Avstår

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

4

3

0

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

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk
reglering.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Vårdval primärvård - uppdragsspecifikation 2019
 Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2019, kompletterad med ACG CNI
ålder
 § 92 RF Vårdval Kronoberg - primärvård: Uppdragsspecifikation och Övriga
regleringar 2019
 Förslag till beslut - Vårdval Kronoberg primärvård - uppdragsspecifikation och
ekonomiska regleringar (M, C, KD och L)
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2019, kompletterad med ACG CNI
ålder (M, C, KD, L)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 246 Partistöd 2019 (18RGK1684)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa partistöd 2019 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes
av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2019 är fastställt av
regeringen till 46 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa partistöd 2019 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2019
 Partistöd 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 247 Inriktning för om- och tillbyggnad av
Ljungby lasarett (17RK929)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anslå 323 miljoner kronor för byggnadsinvestering,
att anslå 26 miljoner kronor för investering i utvändig mark,
att anslå 100 miljoner kronor för utrustningsinvestering,
att anslå 3,2 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden
beslutar om urval av konst inom anslaget,
att anslå 13 miljoner kronor för driftkostnader gällande provisorium och rivning
av hus 4 A samt
att uppdra åt regiondirektören att inarbeta investeringens framtida
driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade § 9/2018 inriktningsbeslut avseende utbyggnad av
Ljungby lasarett. Regionstyrelsen uppdrog åt regiondirektören att bereda förslag
till investeringsbeslut senast hösten 2018, för om- och tillbyggnad av Ljungby
lasarett utifrån alternativ 2 dvs. om- och tillbyggnad av hus 1 D och 1 M, för akut,
ambulans, jourläkarcentral, röntgen, operation och sterilcentral.
Under våren 2018 har ett intensivt arbete, med stort och brett engagemang av
kompetens, bestående av verksamhetsrepresentanter, planerare, fastigheter samt
arkitekter givit ett resultat till det beskrivande underlag som är grunden för den
fortsatta planeringen.
Projektets nybyggnadsyta uppgår till totalt 7633 m2 BTA (bruttoaria). Utöver
nybyggnadsytan för hus 1M kommer ytor i 1C och 1D uppgående till totalt 3595
m2 BTA byggas om och verksamhetsanpassas. Då projektet i sin helhet är
färdigställt kommer ca 1340 m2 BTA vara disponibla för framtida behov. Dessa
ytor är fördelade inom byggnaderna 1A, 1C, 1D och 1H.
Hus 1M integreras med befintlig byggnad vilket innebär att samtliga tekniska
försörjningssystem byggs samman vilket i sin tur innebär utmaningar gällande
eventuell miljöklassning av byggnaden. I projekteringen kommer målet dock vara
att 1M skall uppföras enligt kraven motsvarande Miljöbyggnad Silver.
Cirka 700 kvm solceller kommer installeras på taket till 1M och beräknas
producera ca 90 MWh sol-el per år. Ekonomiskt så innebär det med dagens
energipriser en årlig besparing på ca 110 000 kr.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

Projektet genererar markförändringar men parkeringssituationen inom Ljungby
Lasarettsområde som helhet kommer att ses över i samband med framtagandet av
en områdesövergripande fastighetsutvecklingsplan som beräknas vara klar för
beslut våren 2019.
Underlag för utrustning är framtaget i samverkan med verksamhetsrepresentanter
samt utifrån ordinarie utbytesplan för utrustning.
Efter beslut påbörjas projekteringsfasen vilken beräknas till ca 1,5 år. Byggtiden
för 1M är därefter beräknad att pågå fram till utgången av 2022. Då 1M är
färdigställt påbörjas ombyggnation och anpassning av hus 1C och 1D vilka
beräknas färdigställda vid utgången av 2025.
Yrkande
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Föredragande

Jessika Andersen, enhetschef investeringsenheten
Magnus Fransson, fastighetschef
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att anslå 323 miljoner kronor för byggnadsinvestering,
att anslå 26 miljoner kronor för investering i utvändig mark,
att anslå 100 miljoner kronor för utrustningsinvestering,
att anslå 3,2 miljoner kronor för konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden
beslutar om urval av konst inom anslaget,
att anslå 13 miljoner kronor för driftkostnader gällande provisorium och rivning
av hus 4 A samt
att uppdra åt regiondirektören att inarbeta investeringens framtida
driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett
 Inriktningsbeslut för utbyggnad av Ljungby lasarett
 § 9 RS Inriktning för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 248 Regional biblioteksplan för Blekinge
och Kronoberg 2019-2021
(18RGK1391)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021
med reservation för redaktionella ändringar
Sammanfattning

Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2012 har arbetats fram
av Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg med inspel från kommunbibliotekens
tjänstepersoner. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad
med Blekinge och planen omfattar både Kronoberg och Blekinge.
Planen ska, tillsammans med de regionala kulturplanerna och Bibliotekslagen
(2013:801), fungera som styrdokument för Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg. I bibliotekslagen står det att det ska finnas en separat plan för den
regionala biblioteksverksamheten även om verksamheten finns med i den
regionala kulturplanen.
Planen har antagits av Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergs styrgrupp samt
av Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd. Dokumentet skickas vidare för
layout och korrektur efter slutgiltigt beslut.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019–2021
med reservation för redaktionella ändringar
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 20192021
 Förslag till Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021
 § 53 KN Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 249 Svar på motion – Inför Grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner, samt att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i
maj 2019 samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har i en
motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som behandlingsform. Motionen
lyfter fram behovet av att kunna erbjuda grön rehabilitering för olika
patientgrupper, som personer med utmattningssyndrom, men också
befolkningsgrupper, som ungdomar som inte studerar eller arbetar. Det pågår
liknande verksamhet i andra regioner.
Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens hälsofrämjande
värden”. När det finns positiva resultat från den pågående pilotstudien kan det bli
aktuellt att utvidga satsningen med patientrekrytering från någon av regionens
mottagningar. Det skulle därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering
som kan vidareutvecklas och utvärderas för olika patientgrupper.
Yttranden
Mikael Johansson (M) och Robert Olesen (S) rapporterar från möte med SLU
Alnarp om uppstart av projektet Natur i stadsmiljö, som ska inkludera bland
annat forskning om grön rehabilitering. Region Kronoberg har erbjudits att bli en
av flera intressenter i projektet.
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), Suzanne
Frank (M), ersättarna Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) samt
regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner, samt att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i
maj 2019 samt
att därmed anse motionen besvarad.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
 § 133 HSN Svar på motion – Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
 Motion till Regionfullmäktige - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 250 Svar på motion – Dans för att
motverka psykisk ohälsa bland unga
flickor (18RGK900)
Beslut

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

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att
starta en försöksverksamhet med dans mot psykisk ohälsa. Alltför många
ungdomar uppvisar olika symptom på psykisk ohälsa. Det tycks dessutom som att
flickor i åldern 13 – 15 år har en särskild risk för olika besvär. Deltagande i
dansklasser under två terminer har visat på god effekt.
På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en pilotverksamhet.
Det är av stor vikt att följa och utvärdera den planerade pilotverksamheten, gärna
med stöd från FoU Kronoberg. Om genomförandet visar på positiva resultat bör
ett fortsatt implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets
kommuner och hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och social
utveckling/Regional utveckling.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M) och ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 § 132 HSN Svar på motion – Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga
flickor
 Svar på motion - Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor
 Motion - Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 251 Svar på motion – Förbättra vården
för ME-sjuka i länet (18RGK1271)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige besluta
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska ge Hälsooch sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi kan
förbättra vården för ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra län
är frågor som ska belysas. Medicinsk grupp neurologi har tagit fram lokala
riktlinjer för ME/CFS som har godkänts i Medicinska kommitteen. Dessa
riktlinjer ligger nu i beslutsprocess i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige besluta
att därmed anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
 § 134 HSN Svar på motion – Förbättra vården för ME-sjuka i länet
 Motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 252 ALMI Företagspartner Kronobergs
län – ägardirektiv 2019 (18RGK79)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2019.
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). Förändringarna i direktivet
är av marginell karaktär och påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget.
Tidigare regional prioritering från Region Kronoberg kvarstår, vilken 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. I samband med genomförandet av ALMI:s nya strategi, vilken
trädde i kraft 1 januari 2018, digitaliseras stora delar av den inledande
rådgivningen, varför begreppet rådgivning tonas ner i ägaranvisningen till förmån
för begreppet affärsutveckling.
Strategin innebär att regionala, operativa partnerskap etableras för arbetet med
företag i startfasen, ett samarbete inom företagsfrämjande systemet som redan är
etablerat i Kronoberg. Hållbar tillväxt i kundföretagen är ett av tre
koncernövergripande mål enligt målstrukturen för 2019.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2019.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2019.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län
2019
 Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (ändringar markerade)
 Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 253 IT-plattform Småland & Öland AB bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal (18RGK80)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019,
att fastställa bolagsordning för IT-plattform Småland & Öland AB samt
att fastställa aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland AB.
Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB bildades 2014 gemensamt av
Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län och Smålands Turism AB i
Jönköpings län med en ägarandel på en tredjedel vardera. Under 2017 begärde
Smålands Turism AB utträde ur bolaget varvid övriga två ägare erbjöds överta
dess ägarandel. Region Kronoberg beslutade 2017-09-27 (RF §117) att avsätta
25 000 kronor för köp av 50 % av denna ägarandel. Motsvarande beslut har också
tagits av Regionförbundet i Kalmar län. Köpet genomfördes i september 2018.
Den nya ägarsituationen och förändringar inom besöksnäringen föranleder vissa
förändringar i bolagets styrande dokument – bolagsordning och ägardirektiv – och
i det aktieägaravtal som reglerar ägarnas relation och samverkan gentemot bolaget.
Utarbetandet av dessa förnyade styrdokument har skett i samverkan mellan de två
ägarna. I bifogade förslag till styrdokument har text från äldre dokument som
tagits bort strukits över och nya texter har markerats med gult.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019,
att fastställa bolagsordning för IT-plattform Småland & Öland AB samt
att fastställa aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - IT-plattform Småland och Öland AB - ägardirektiv,
bolagsordning och aktieägaravtal
 Beslutsunderlag - IT-plattform Småland & Öland AB - ägardirektiv,
bolagsordning och samarbetsavtal

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

 IT-plattform Småland & Öland AB - bolagsordning (ändringar markerade)
 Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB för 2019 (ändringar
markerade)
 Aktieägaravtal för IT-plattform Småland & Öland (ändringar markerade)
 Samverkansavtal Smålands Turism, AB Destination Småland och
Regionförbundet i Kalmar län
 Samarbetsavtal avseende webbdomäner Smålands Turism och IT-plattform
 Avtal om nyttjanderätt - Smålands Turism och IT-plattform Småland & Öland
AB
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 254 Länstransportplan för Kronobergs
län 2018-2019 - Justering och slutlig
fastställelse (16RK2006)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 för slutlig
fastställelse.
Sammanfattning

Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 fastställdes av
regionfullmäktige 6 december 2017. Våren 2018 fastställde regeringen den
definitiva ekonomiska ramen för landets länstransportplaner. Under 2018 har
också ny fakta framkommit vilket påverkar Kronobergs plan. Detta medför att
inför slutlig fastställelse har justeringar och kompletteringar av planen behövt
göras. Senast den 31 december ska slutligt fastställd plan överlämnas till
Näringsdepartementet.
Följande justeringar och kompletteringar har utförts:
– Regeringen fastställde den 31 maj 2018 den ekonomiska ramen för landets
länstransportplaner och att ramen skulle justeras utifrån uppgifter från
Trafikverket. Vid slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län
2018-2029 har ramen justerats, med en minskning på 39,3 miljoner kronor.
– I december 2017 fanns enbart en preliminär åtgärdsplan för länets enskilda
vägar. Efter remissbehandling av Trafikverket finns nu en slutlig 5-årsplan. Vid
slutlig fastställelse av Länstransportplanen för Kronobergs län 2018-2029 finns en
slutlig åtgärdsplan för enskilda vägar.
– I december 2017 var LvG 941 Stenbrohult – Lillagården norr om Fröseke
(tidigare namngivning Grönskåra-Fröseke) en av de särskild prioriterade vägarna
för potten mindre investeringar. Under 2018 har ny mer korrekt kostnadskalkyl
tagits fram och kostnaden överskrider 25 miljoner kronor. Detta innebär att vägen
måste vara prioriterad som namngiven åtgärd i Länstransportplanen för
Kronobergs län 2018-2029 om Trafikverket ska kunna genomföra åtgärder.
Yttranden
Michael Öberg (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet, utan återkommer med
ställningstagande till regionstyrelsen den 20 november 2018.
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M) och Robert Olesen (S).

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 för slutlig
fastställelse.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2019 - justering
och slutligt fastställande
 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 (förslag till slutligt
fastställande)
 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 - bilaga 1 och 2
 § 179 RF Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 255 Bidrag till ideella organisationer och
föreningar - regelverk (17RK2306)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att förslaget till regelverk kompletteras med ett kriterium om att föreningar som
mottar bidrag ska ha verksamhet som vilar på demokratiska grunder och
överensstämmer med Region Kronobergs Policy för lika möjligheter och
rättigheter.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
Sammanfattning

Region Kronoberg tilldelar årligen bidrag till regionala föreningar utifrån
verksamhet som bedrivs i länet. I bidragssystemet ingår i huvudsak föreningar
inom området folkhälsa. För att förbättra styrningen och bidragens koppling till
regionens mål beslutade regionstyrelsen § 254/2017
att bidragssystemet upphör och istället görs om till överenskommelser med de
föreningar som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen.
En översyn av systemet har genomförts, främst utifrån de organisationer som
tidigare erhållit medel. Utifrån översynen har ett förslag till regelverk för Region
Kronobergs bidrag till ideella organisationer och föreningar tagits fram. Under
hösten 2018 kommer ett antal verksamhetssamtal om möjliga längre
överenskommelser genomföras med både befintliga och nya aktörer.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att förslaget till regelverk kompletteras med ett kriterium om att föreningar som
mottar bidrag ska ha verksamhet som vilar på demokratiska grunder och
överensstämmer med Region Kronobergs Policy för lika möjligheter och
rättigheter."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Robert Olesen (S), Sven
Sunesson (C), Roland Gustbée (M), ersättaren Eva Johnsson (KD), adjungerade
Mikael Johansson (M) och kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon fråga om arbetsutskottet bifaller eller avslår ordförandes tilläggsyrkande
och finner att så är fallet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa regelverk för Region Kronobergs bidrag till ideella organisationer och
föreningar.
Expedieras till

Kanslidirektör
Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 § 38 FHB Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
 Förslag till beslut - Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
 Bidrag till ideella organisationer och föreningar - regelverk
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 256 Centrala kollektivavtal: Ändringar
och tillägg i Huvudöverenskommelse
- HÖK 16 - med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
(17RK899)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) har 2018-01-11 enats om att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 ska
tillföras bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande
arbetstidsförläggning (bilaga 5a). Mer information framgår av bilaga.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari 2018 enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 § 32 RSPU Centrala kollektivavtal: Ändringar och tillägg i
Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och
sjukvård
 Förslag till beslut - Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK
16- i lydelse 2017-04-01 med OFR förbundsområde Hälso- och sjukvård
 SKL Cirkulär 18001 - Ändringar och tillägg i HÖK 16
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 257 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, november 2018
Förslag till beslut

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

















18RGK21-56 Upphandlingschef beslut 56/2018.
18RGK21-58 Upphandlingschef beslut 58/2018.
18RGK21-59 Upphandlingschef beslut 59/2018.
18RGK33-9 Chef inom respektive enhet beslut 9/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-09-01--2018-09-30.
18RGK34-20 Regionstyrelsens ordförande beslut 20/2018 - Remissyttrande
över Ineras ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
18RGK22-8 Fastighetschef beslut 8/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
18RGK12-15 Regiondirektör beslut 15/2018 - Detaljplan för Blåsippan 4
m.fl. Mossastan i Älmhult.
18RGK21-60 Upphandlingschef beslut 60/2018.
18RGK21-61 Upphandlingschef beslut nr 61/2018.
18RGK29-43 Enhetschef vårdstöd beslut 43/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-44 Enhetschef vårdstöd beslut 44/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-45 Enhetschef vårdstöd beslut 45/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-46 Enhetschef vårdstöd beslut 46/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK20-24 Förhandlingschef beslut 19/2018 - Överenskommelse om
avslut av anställning.
18RGK23-1 Planeringschef beslut 1/2018 - Investeringar i medicinteknisk
utrustning, inventarier och övrig utrustning.

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-06

§ 258 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, november 2018
Förslag till beslut

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






18RGK301-17 Protokoll från styrelsemöte i AB Transitio, 2018-05-24.
15RK11-241 Protokoll från Domarnämndens sammanträde 2017-10-10.
SKL Cirkulär 18:37 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
SKL Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga fackliga
organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid.

Paragrafen är justerad

