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§ 207 Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 9 oktober 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 208 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 4 oktober 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 4 oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 209 Tidssättning av motion: Gemenskap
på recept (18RGK1418)
Beslut

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

Eva Johnsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om kopplingen mellan ensamhet och ohälsa. Motionen har
följande yrkanden:
att införa uppsökande samtal med alla personer som har fyllt 75 år i syfte att
motverka ensamhet hos våra äldre,
att social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept inom vården, liksom det idag
skrivs ut fysisk aktivitet på recept och därmed också utveckla ett nära samarbete
med civilsamhällets organisationer och föreningar i syfte att fler får möjlighet att
bygga meningsfullt socialt nätverk samt
att genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle
och att alla politiska förslag bör gemenskapssäkras – på motsvarande sätt som
idag gäller miljökonsekvenser.
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 - Gemenskap på recept
 Motion till Regionfullmäktige - Gemenskap på recept
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-09

§ 210 Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda
(OPF-KL18) (18RGK1514)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF KL18), med tillhörande bilaga samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för OPF-KL18,
för senare beslut i arbetsutskottet.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 201412-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Pensionsreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg är fastställt av
regionfullmäktige. Arbetsutskottet kan därmed fastställa bestämmelser avseende
OPF-KL.
Yrkande
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Föredragande

Monica Ranstad, förhandlingschef
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Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF KL18), med tillhörande bilaga samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för OPF-KL18,
för senare beslut i arbetsutskottet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
 Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Paragrafen är justerad
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§ 211 Inbjudningar till kurser och
konferenser (18RGK98)
Sammanfattning

Inga aktuella inbjudningar finns vid mötet.

Paragrafen är justerad
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§ 212 Justering av regionstyrelsens
protokoll
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 18 oktober 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den x oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 213 Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista
Beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 oktober 2018, med
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Följande ärende föreslås läggas till regionstyrelsens föredragningslista:
– Förslag till bestämmelser om omställningsskydd, pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 214 Regiondirektörens rapport
Beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Förslag till beslut

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

Månadsrapporten för september färdigställs den 15 oktober 2018 och skickas ut inför
regionstyrelsens sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§ 216 Förslag till samarbetsavtal med
Skandionkliniken (18RGK1243)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal med Skandionkliniken samt
att anslå 2 583 000 kronor årligen för ändamålet.
Sammanfattning

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har begärt ett preliminärt
godkännande av förslag till reviderat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner gällande
Skandionkliniken.
Region Kronoberg har den 24 augusti 2018 preliminärt meddelat att man ställer
sig positiv till grunderna i det reviderade samverkansavtalet. Därefter har
samarbetsavtalet diskuterats i SKLs landstings-/regiondirektörsnätverk.
Samarbetsavtalet innehåller förslag om förhöjd abonnemangsavgift bland annat
mot bakgrund av höga fasta kostnader för utrustning, samt hyra för anläggningen.
Kliniken hade ett underskott på 38 mkr 2016 och 52 mkr 2017 och 2018
prognosticeras ett underskott på 50 mkr.
Det gällande samarbetsavtalet ger inte möjlighet att höja abonnemangsavgiften i
dess nuvarande form, varför medlemmarnas ekonomidirektörer fick i uppdrag att
förhandla om avtalet. Det reviderade förslaget innebär att:
- Av årskostnad enligt fastställd budget debiteras 70 procent landstingen som
årsabonnemang i relation till deras respektive befolkningsunderlag. För
Kronobergs del innebär förslaget en höjning med 738 000 kr årligen.
- Priset per fraktion indexeras med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner
för landsting), exklusive läkemedel.
- Det årliga överskottet används för att återställa Kommunalförbundet för
Avancerad Strålnings ackumulerade underskott enligt balanskravs-resultatet.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner reviderat samarbetsavtal med
Skandionkliniken, samt beslutar anslå 2 538 000 kr årligen för ändamålet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal med Skandionkliniken samt
att anslå 2 583 000 kronor årligen för ändamålet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samarbetsavtal med Skandionkliniken
 Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges
landsting/regioner
Paragrafen är justerad
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§ 217 Förslag till förlängning av avtal
avseende Vårdval Kronoberg med
Vårdcentralen Achima Care i Växjö
(16RK1946)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Vårdcentralen
Achima Care i Växjö.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option
på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av
avtal med Vårdcentralen Achima Care i Växjö.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Vårdcentralen
Achima Care i Växjö.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avtalsförlängning VC Achima Care Växjö Vårdval
Kronoberg
 Avtal avseende Vårdval Kronoberg, Vårdcentral Achima Care Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 218 Upphandling av svenska livsmedel
under foderkrisen (18RGK1349)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg under en begränsad period till och med utgången av 2019
prioriterar inköp av svenska livsmedel framför ekologiska enligt förslaget i bifogad
tjänsteskrivelse samt
att avsätta 250 000 kronor från regiondirektörens medel för oförutsedda utgifter
för ändamålet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog § 176/2018 åt regiondirektören att
undersöka möjligheterna för regionen att upphandla svenska livsmedel, med
anledning av foderkrisen.
Region Kronoberg har idag avtal med sammanlagt åtta större leverantörer, varav
grossisten Martin & Servera står för merparten av inköp av livsmedel. I Martin &
Serveras sortiment finns svenskt kött och andra livsmedel, och det finns därför
inte något avtalsmässigt hinder för att köpa en större andel. Däremot innebär en
större ökning i samband med foderkrisen att kostnaderna blir högre än
budgeterat.
Eftersom tillgången på svenskt kött väntas öka under hösten, och priserna därmed
bli lägre, finns möjligheten att köpa en större andel svenskt kött. Det är dock inga
garantier att priserna blir oförändrade eller lägre jämfört med det upphandlade
sortimentet. Även prisutvecklingen på andra livsmedel är osäker efter sommarens
torka, till exempel kan priserna på mjölk och spannmål bli högre om tillgången
minskar.
För att uppnå det politiska beslutet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 70 %
av de totala livsmedelsinköpen år 2020 fordras att även det svenska köttet och
osten är ekologiskt. Kostnaden för att byta ut upphandlat utländskt kött samt ost
till svenskt ekologiskt medför en ökad kostnad med ca 1,0 mkr per år.
Kostnadsökningen för att ersätta utländskt kött och ost till svenskt medför en
ökad kostnad med ca 200 tkr per år. Beräkningen är baserad på Kost och
restaurangers livsmedelsinköp.
Yrkanden
– Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande yrkande:
att Region Kronoberg under en begränsad period till och med utgången av 2019
prioriterar inköp av svenska livsmedel framför ekologiska enligt förslaget i bifogad
tjänsteskrivelse samt
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att avsätta 250 000 kronor från regiondirektörens medel för oförutsedda utgifter
för ändamålet.
– Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till ordförande Anna
Franssons (S) yrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Daniel Liffner (V) och
ersättaren Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes yrkande och
finner att så är fallet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen
 Beslutsunderlag - Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen
 Uppdrag om möjligheten att upphandla svenska livsmedel med anledning av
foderkrisen.
Paragrafen är justerad
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§ 219 Svar på motion – Ge fler vårdgivare
tillgång till gemensamt
journalsystem (18RGK764)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att i samband med nästa upphandling som berör patientjournalsystemet ta upp
för bedömning om privata vårdgivare ska tas med i upphandlingsunderlaget samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare att
använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till
regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utifrån motionens intentioner och
utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt
journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata
vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att
använda Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och
patientsäkerhet skulle stärkas.
I nuläget erbjuder Region Kronoberg, enligt avtal med leverantören, privata
vårdvalsenheter och även länets kommuner, att ta del av det gemensamma
journalsystemet Cambio Cosmic. Med anledning av att Region Kronoberg vid
upphandlingstillfället inte upphandlat och avtalat för de övriga privata
vårdgivarnas räkning är det inte möjligt för dem att erbjudas ta del av
vårdinformationssystemet Cambio Cosmic. Region Kronoberg skulle vid ett
sådant förfarande begå avtalsbrott eftersom en sådan begränsning är inskriven i
avtalet med leverantören. Att erbjuda privata vårdgivare utanför avtalet
kostnadsfri samverkan genom Cambio Cosmic innebär en konkurrensfördel.
Yrkanden
– Roland Gustbée (M) lämnar följande yrkande:
"att bifalla motionen samt
att ge regionstyrelsen i uppdrag i samband med nästa upphandling som berör
patientjournalsystemet ta med privata vårdgivare i upphandlingsunderlaget."
– Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande yrkande:
"att i samband med nästa upphandling som berör patientjournalsystemet ta upp
för bedömning om privata vårdgivare ska tas med i upphandlingsunderlaget samt
att därmed anse motionen besvarad."
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Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), ersättaren
Yngve Filipsson (L) och regiondirektören Martin Myrskog.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
– Roland Gustbées (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen mot bakgrund av att det inte är juridiskt möjligt enligt lagen
om offentlig upphandling att erbjuda privata vårdgivare utanför vårdvalet att ta
del av Cambio Cosmic, inom ramen för befintligt avtal.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 § 200 RSAU Svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 § 98 HSN Svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
Paragrafen är justerad
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§ 220 Svar på motion – Förenkla
hjälpmedelshanteringen
(18RGK1114)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att
genomföra en utredning med uppdrag att se över möjligheterna till bättre
samordning mellan de berörda aktörerna som hanterar hjälpmedel med syfte att
förenkla och underlätta för den enskilda brukaren. Motionären föreslår att det i
uppdraget ska finnas:
– en inventering av aktörer av hjälpmedel
– en invertering av vilka olika typer av hjälpmedel som tillhandahålls och av vem
– visa på effektiva alternativ gällande samordning
– visa på ett, utifrån ett brukarperspektiv, enklare sätt av samordning
För kommunerna i länet och Region Kronoberg finns en tydlig fördelning av
ansvar inom hjälpmedelsområdet. I respektive ansvarsområde för de olika
huvudmännen ligger det ekonomiska ansvaret att tillhandahålla ett
hjälpmedelssortiment. Att förskriva hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliteringsoch habiliteringsverksamheterna och behöver inte påverkas av vilken huvudman
som äger ansvar för produktområdet. Det finns en överenskommelse mellan
Region Kronoberg och länets kommuner som syftar till att underlätta processerna
inom hjälpmedelshanteringen i länet.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i Växjö
kommun startades ett projekt i januari 2016 som arbetade med att ta fram
underlag för att bilda en gemensam hjälpmedelsverksamhet. Projektet lyckades
inte att nå en ekonomisk kalkyl som samtliga parter kunde enas om varför det
togs politiska beslut om att avsluta projektet (HSN 2017-10-23 § 95).
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), Roland
Gustbée (M) samt ersättarna Yngve Filipsson (L), Charlotta Svanberg (S) och Eva
Johnsson (KD).
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Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Förenkla hjälpmedelshanteringen
 Motion - Förenkla hjälpmedelshanteringen
 §115 HSN Svar på motion: Förenkla hjälpmedelshanteringen
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-09

§ 221 Remissyttrande – Åtgärdsprogram
för miljömålen 2019-2025,
Länsstyrelsen Kronoberg
(18RGK1374)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet tillsammans med Åtgärdslistan för
remissvar är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Länsstyrelsen har i samarbete med flera aktörer,
tagit fram ett förslag till Åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 2019-2025.
Åtgärderna har tagits fram under en intern och extern hearing under våren 2018.
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
– Är åtgärderna i programmet relevanta?
– Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå?
– Avser ni medverka till åtgärden? Ange om ni avser vara medaktör eller
huvudaktör.
Region Kronoberg föreslås vara huvudaktör inom följande åtgärder:
– Effektivisera lustgasanvändningen
– Lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på förlossningsavdelningen när
nya BB är färdigställt. (Beslut om installation av destruktionsanläggningen finns i
Region Kronobergs miljöprogram. Uppskattad kostnad 3-4 milj. kr. Ev.
delfinansiering genom Klimatklivet.)
– Främja hållbart resande.
– Reseriktlinje, översyn av bokningsrutiner, klimatkompensation och
resvaneundersökning. Dessutom pågår projektet ”Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg” som stöttar företag och offentliga organisationer i länet. Länstrafiken
testresenärskampanjer och resvaneundersökningar.
– Inför framtagandet av ny länstransportplan görs en djupgående analys av länets
transportbehov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Klimat och sociala aspekter ska beaktas i framtagandet av länstransportplan.
Modellen för sociala aspekter och miljöaspekter ska tillämpas vid framtagandet av
länstransportplanen.
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– Utveckla klimat- och energiaspekter i fysisk planering.
– Förutsättningar för detta undersöks i projekten "Jämställd regional tillväxt" och
”Samplanering Kronoberg”.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet tillsammans med Åtgärdslistan för
remissvar är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Remiss åtgärdsprogram för miljömålen
Remissyttrande - Åtgärdsprogram för miljömålen
Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län
Förlängd svarstid åtgärdsprogram
Åtgärdsprogram Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Protokoll
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§ 222 Remissyttrande – Utveckling av
verksamheter som bedrivs enligt
lagen om läkarvårdsersättning och
lagen om ersättning för fysioterapi Socialdepartementet Ds 2018:31
(18RGK1258)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi (LOF).
Diskussioner om förändringar i ovanstående lagar har pågått under en längre tid
och regioner och landsting runt om i landet har tillsammans med SKL utarbetat
ett remissyttrande över Socialdepartementets promemoria som utgör underlaget
för remissen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C) och regiondirektören Martin Myrskog.
Suzanne Frank (M) meddelar att hon inte deltar i arbetsutskottets beslut
utan återkommer med ställningstagande till regionstyrelsen.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över utveckling av verksamheter som bedrivs
enligt LOL/LOF
 Förslag till yttrande - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt
LOL/LOF
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 Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
Paragrafen är justerad
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§ 223 AB Destination Småland – översyn
om alternativ driftform (18RGK135)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs
förvaltning samt
att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda alternativa
driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs genom AB
Destination Småland.
Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination
Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling
AB har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat
i rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:
– Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
– Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar Tillväxt
under Regional Utveckling.
– Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara ägare
till bolaget.
Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten drivs
under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk inritning. De
huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:
– Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom närhet till
de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv, infrastruktur,
kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
– Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
– Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av gemensamma
resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och förvaltning.
Yrkande
– Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
"att Destination Småland AB ska driva sin verksamhet i bolagsform. Utredningen
visar att bolagsformen presterar bättre och når bättre resultat än
förvaltningsformen."
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– Sven Sunesson (C) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Suzanne Franks (M)
yrkande.
– Robert Olesen (S), ordförande Anna Fransson (S), Daniel Liffner (V) och
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Roland Gustbée (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.
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

Daniel Liffner (V)

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.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs
förvaltning samt

Protokoll
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att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - AB Destination Småland - alternativ driftform
 Rapport - Utredning om alternativa driftsformer för den regionala
turismverksamheten i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

Protokoll
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§ 224 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
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.
Förslag till beslut

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


















18RGK29-40 Enhetschef vårdstöd beslut 40/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-41 Enhetschef vårdstöd beslut 41/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-42 Enhetschef vårdstöd beslut 42/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK21-50 Upphandlingschef beslut 50/2018 - Tilldelningsbeslut
operationshandskar.
18RGK25-27 Regionjurist beslut 27/2018 - Bevakning av fordran i konkurs.
18RGK20-22 Förhandlingschef beslut 17/2018 - Lokalt kollektivavtal om
måltidsuppehåll på HIA.
18RGK25-28 Regionjurist beslut 28/2018 - Utlämnande av sammanställning
av uppgifter.
18RGK34-19 Regionstyrelsens ordförande beslut 19/2018 - Beslut om
deltagande vid konferens.
18RGK21-51 Upphandlingschef beslut 51/2018.
18RGK19-17 Ekonomidirektör beslut 17/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten, 22–177734–18/1.
18RGK12-11 Regiondirektör beslut 11/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
18RGK12-12 Regiondirektör beslut 12/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
18RGK12-13 Regiondirektör beslut 13/2018 - Yttrande över kommunal
detaljplan.
18RGK12-14 Regiondirektör beslut 14/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
18RGK20-23 Förhandlingschef beslut 18/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
18RGK21-52 Upphandlingschef beslut 52/2018.
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 18RGK21-53 Upphandlingschef beslut 52/2018.
 18RGK21-54 Upphandlingschef beslut 54/2018.
 18RGK25-30 Regionjurist beslut 30/2018 - Utlämnande av sammanställning
av uppgifter (18RGK1522).
 18RGK25-31 Regionjurist beslut 31/2018 - Bruksvärdesprövning i
hyresnämnden (18RGK802).
 18RGK21-55 Upphandlingschef beslut 55/2018.
Paragrafen är justerad

Protokoll
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§ 225 Anmälningar för kännedom
Beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

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

 18RGK411-7 Protokoll styrelsemöte, 3/18, RyssbyGymnasiet 2018-05-23.
 Cirkulär 18:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona.
 Cirkulär 18:30 - Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt
förekommande arbete.
 Cirkulär 18:29 - Inför löneöversyn 2019 med Kommunal.
 18RGK1514-1 Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).
 Cirkulär 18:32 - Information om överenskommelse avseende vissa frågor om
sommartid/vintertid.
 18RGK80-15 Beslut om köp av aktier IT-plattform Småland & Öland AB.
 Cirkulär 18:34 Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola.
 Cirkulär 18:35 - Preliminär utjämning för år 2019.
Paragrafen är justerad

