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Kallelse

1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 15
januari 2020.

3

Information avseende
kommunikationsstrategi - nytt
akutsjukhus i Växjö (19RGK220)

4

Information – Infrastruktursatsningar
som krävs med anledning av det nya
akutsjukhuset (19RGK58)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har beslutat om att ett nytt akutsjukhus ska byggas
och stå klart 2027. Placeringen av det nya sjukhuset är i Räppe i västra
delen av Växjö. Sjukhuset i sig är en stor investering, men för att det nya
sjukhuset ska fungera optimalt krävs att ett flertal investeringar
genomförs i området kring Räppe.
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För att tydliggöra behovet av åtgärder och investeringar i det aktuella
området har Region Kronoberg tillsammans med Växjö kommun under
hösten genomfört två större Workshops på temat ”staden och
sjukhuset”, vilka har varit värdefulla för att tydliggöra behovet av
åtgärder.
Ansvaret för att genomföra infrastrukturåtgärder i området vilar i
huvudsak på Trafikverket och Växjö kommun att genomföra.
Finansieringen av dessa investeringar kan komma från tre håll.
Trafikverkets nationella infrastrukturplan, Region Kronobergs
länstransportplan samt från Växjö kommun.
Informationen på regionstyrelsens arbetsutskott beskriver
planeringsgången för infrastrukturåtgärder samt visa på vilka
infrastrukturåtgärder som har bedömts som viktiga i området kring nytt
akutsjukhus.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Information, insfrastruktursatsningar som krävs
med anledning av det nya akutsjukhuset

5

Linjetrafikupphandling 2023, laddning
av elbussar (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att inriktningen för den
kommande linjetrafikupphandlingen ska vara;
1. Elbussarna ska laddas i av Region Kronoberg anvisad bussdepå.
2. Laddinfrastrukturen ska införskaffas och ägas av vinnande
trafikföretag.
Sammanfattning

Ärendet avser beslut om vilken laddteknik som ska användas till
stadsbussarna i Växjö och vem som ska äga laddinfrastrukturen.
Eftersom en övergång till eldrift i stadstrafiken medför stora
förberedelsearbeten, krävs att Region Kronoberg fattar beslut i frågan i
ett tidigt skede.
Idag finns två vanligt förekommande tekniker för att ladda elbussar;
1. Långsamladdning i depån

Kallelse

2. Snabbladdning på ändhållplats via pantograf.
Långsamladdning i depån innebär att bussen laddas under längre tid,
vanligtvis några timmar, med lägre effekt i depån. Laddning sker till
största del på natten, men bussarna kan också behöva laddas under en
kortare period mitt på dagen.
Snabbladdning på ändhållplats via pantograf innebär att bussens batterier
laddas med hög effekt under kort tid vid linjens ändhållplats.
Länstrafikens bedömning är att det finns klara fördelar genom att låta
bussarna ladda i depån. Den tidsmässiga risken som finns vid byggnation
av pantografer på stan försvinner. Det blir en mer flexibel fordonsflotta
som kan växla mellan linjer, vilket inte är möjligt vid två olika
laddtekniker. Ytterligare en nackdel med pantografer är att
ändhållplatserna blir svårare och dyrare att flytta när staden utvecklas och
linjer behöver dras om.
Laddutrustningen bör anskaffas av trafikföretaget som vinner
upphandlingen, då laddinfrastruktur och fordon ses som en integrerad
lösning. Ur ett juridiskt perspektiv är det också bäst att den som ansvarar
för funktion och verksamhet är den som äger utrustningen.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Linjetrafikupphandling 2023, laddning av elbussar
• Tjänsteskrivelse - Linjetrafikupphandling 2023, laddning av elbussar

6

Linjetrafikupphandling 2023,
trafikvolymer (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott initierade i juni 2019 arbetet med
upphandling av linjelagd busstrafik med trafikstart 2023. I
anbudsunderlaget ska trafikvolymen vid trafikstarten 2023 beskrivas.
Volymen är starkt bidragande till möjligheten att uppnå gällande mål i
trafikförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Linjetrafikupphandling 2023, trafikvolymer
• Tjänsteskrivelse - Linjetrafikupphandling 2023, trafikvolymer
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7

Redovisning av statistik för hot och våld

8

Upphandlingsplan för Region
Kronoberg 2020 (19RGK1994)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsplan för Region
Kronoberg 2020.
Sammanfattning

Region Kronobergs upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras
bli klara eller att påbörjas under 2020. Upphandlingar där det i dag finns
avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden.
Region Kronoberg har en verksamhetsstyrd inköpsprocess. Sedan våren
2019 har regionen arbetat med att införa kategoristyrning för alla
upphandlingar. Detta innebär att regionen på ett enklare och mer
överskådligt sätt kan göra uppföljning av de olika områdena för
upphandling. Upphandlingsplanen är indelad i följande kategorier.
•

01 - Övergripande material och tjänster

•

02 - Fastighet

•

03 - IT och kommunikation

•

04 - Fordon

•

05 - Transporter

•

06 - Facility management

•

07 - Vårdrelaterad utr. och förbrukn. Varor

•

08 - Läkemedel och tillhörande tjänster

•

09 - Vård- och tandvårdsrel. Tjänster

•

10 - Medicinteknik och relaterade tjänster

Kallelse

Upphandlingsplanen täcker inte in följande områden:
•

Kronobergs länstrafik

•

Regionservice-Fastighetsenheten

All intäktsfinansierad verksamhets upphandlingsbehov är okänt.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Upphandlingsplan för Region Kronoberg 2020
• Upphandlingsplan 2020

9

Diskussion Brysselkontor (18RGK1906)
Beslutsunderlag

• Mötesanteckningar från styrelsemöte för Regionsamverkan Sydsverige
2019-12-05

10 Remissyttrande – Digifysiskt vårdval –
Tillgänglig primärvård baserad på behov
och kontinuitet (19RGK1806)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet. Yttrandet överlämnas till
Socialdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Synpunkter har inhämtats från medicinsk digitaliseringschef,
verksamhetsområdeschef primärvård, verksamhetsutvecklare primärvård,
verksamhetschef Allmänmedicinskt Kunskapscentrum (AMK) samt
kundvalsenheten.
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Remissen avser slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer
jämlik vård. Det övergripande syftet med denna utredning är att, givet
befintlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården, säkerställa
möjligheterna för jämlik och behovsanpassad vård. Utredningens
bakomliggande analys visar på brister i det vårdvalssystem som har
funnits sedan 2010. Reformen infördes i en primärvård med
underkapacitet. Styrningen med både efterfrågebaserad och
behovsbaserad vård har skapat flera problem bland annat gällande
kontinuitet. Den nationella styrningen har varit svag vilket har bidragit
till instabilitet och jämlikhetsproblematik i det sammantagna
primärvårdssystemet. Tillsammans med bristande styrning har det
nuvarande ersättningssystemet lett till att digital vård som sker som
utomlänsvård har främjats medan digital vård som utvecklats inom en
region har missgynnats.
Utredningen sammanfattar sina förslag som en integrerad digifysisk
vårdvalsreform. Merparten av förslagen handlar dock inte om digitala
lösningar eller verktyg. Det handlar mer om att tydliggöra styrning och
ledning gällande valfrihet för patienten, krav på utförare och möjlighet
till planeringsbara verksamheter som kan erbjuda god och nära vård.
Utredningen föreslår författningsförändringar som innebär att begreppet
listning införs i lagstiftningen och kopplas samman med möjlighet till
fast läkare, vårdgaranti, avgifter och möjlighet till omlistning. Det
föreslås också att samtliga utförare av primärvård ska tillhandahålla såväl
digital som fysisk tillgänglighet, så kallad digifysisk vård.
För Region Kronobergs del bör förslagen i detta slutbetänkande ses som
betydelsefulla förutsättningar för omställningen till God och Nära vård,
med utgångspunkt i regionens utvecklingsstrategi Närmare
Kronobergaren. Även övriga delar av hälso- och sjukvården behöver
inrymmas i en holistisk syn på digifysisk vård. Det handlar om
förändrade arbetssätt med hjälp av digitala verktyg inom vårdens alla
verksamheter.
Region Kronoberg ställer sig därför bakom slutbetänkandet i sin helhet
och uppskattar den tydlighet som finns i merparten av betänkandets
förslag. Regionen är dock mycket tveksam till förslagen gällande
begränsning av antalet listade hos utförare. Hälso- och sjukvården har ett
ansvar att på ett jämlikt sätt erbjuda vård till hela befolkningen. I ett
glesbygdslän kan en begränsning innebära att den närliggande
vårdcentralen blir fullistad och att patienter måste ta sig lång väg till en
annan vårdcentral.
Region Kronoberg har också en viss tveksamhet till en begränsning av
omlistning till högst två gånger/år, eftersom omlistning inte är något
stort problem. Fördelen med förslaget kan dock vara att det bidrar till en
mer långsiktigt planering av bemanning och produktion. En ökad
stabilitet av patientunderlaget skapar förutsättningar för ökad
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tillgänglighet, kontinuitet och patientsäkerhet. Det möjliggör även ett
bättre omhändertagande av individer med större sårbarhet.
De målbilder som presenteras stämmer väl med regionens diskussioner
samt igångsatta och planerade förändringsarbeten gällande primärvården
som navet i hälso- och sjukvården. En särskilt viktig aspekt som lyfts
fram i betänkandet är att de föreslagna förändringarna ska skapa
förutsättningar för planeringsbara verksamheter. De föreslagna kraven på
utförare gör att vården blir mer tillgänglig och integrerad genom att
skapa förutsättningar för kontinuitet, vilket utgör grunden i den nära
vården.
De digitala rekommendationer som lyfts fram i utredningen stämmer väl
med regionens digitaliseringsinitiativ och flera förslag är redan igångsatta,
till exempel. gällande beslutsstöd, triagering och distansmonitorering.
Utredningen betonar att digitala tjänster kan ha stor betydelse för
patienter med kroniska sjukdomar och med komplexa behov.
Utredningen beskriver en utveckling mot en mer diversifierad vård som
är digital när det är möjligt och fysisk när det behövs. Det ställer krav på
satsningar i form av verksamhetsutveckling och implementering av ny
kunskap och nya metoder, med hjälp av digitala verktyg och lösningar.
Ett exempel som beskrivs i utredningen är att patienter med icke-akuta
ärenden kan kontakta vårdcentralen när som helst på dygnet genom en
app eller genom asynkron chat för att i ett senare skede följas upp av
berörd vårdpersonal.
Expedieras till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård
baserad på behov och kontinuitet
• Remissyttrande - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad
på behov och kontinuitet
• Remiss: Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov
och kontinuitet (SOU 2019:42)
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11 Val av ombud till bolagsstämma för ITplattform Småland & Öarna AB 2020
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma
för IT-plattform Småland & Öland AB den 26 mars 2020.
Sammanfattning

IT-plattform Småland & Öland AB startades 2014 och ägs av Region
Kronoberg och Region Kalmar län med hälften var. Bolagets verksamhet
syftar till att, med bland annat den gemensamma IT-plattformen som
verktyg, stödja marknadsföring, digitalisering och utveckling av
besöksnäringen i Kronobergs och Kalmar län. Bolaget har en styrelse där
ägarna finns representerade och Region Kronoberg har tre ordinarie
platser i styrelsen, två förtroendevalda och en tjänsteperson.
Bolagsstämma genomförs torsdagen den 26 mars kl. 11.00 i Kalmar.
Kallelse med dagordning kommer att skickas i enlighet med
bolagsordning, tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
bolagsstämman.
Region Kronoberg ska, som ägare, utse en förtroendevald att
representera Region Kronoberg på bolagsstämman den 26 mars.

12 Val av ombud till ägarsamråd med
Institutet för lokal och regional
demokrati (ID) 2020 (19RGK2180)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på ägarsamråd med
Institutet för lokal och regional demokrati (ID) den 30 januari 2020.
Beslutsunderlag

• Kallelse till ägarsamråd, 2020-01-30
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13 Val av ombud till föreningsstämma med
Institutet för lokal och regional
demokrati (ID) 2020 (19RGK2180)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på föreningsstämma
med Institutet för lokal och regional demokrati (ID) den 27 mars 2019.
Beslutsunderlag

• Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och
regional demokrati (ID), 2020-03-27

14 Tidsättning av motion - Minskad
administrationstid för regionens läkare
(19RGK2027)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen behandlas på
regionfullmäktige i april 2020. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

• Motion om minskad administrationstid för regionens läkare

15 Tidsättning av motion - Inför bekräftelse
av kallelse till vårdbesök (19RGK2064)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen behandlas på
regionfullmäktige i juni 2020. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
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Beslutsunderlag

• Motion - Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök

16 Tidsättning av motion – Fler
sommarjobb i Region Kronoberg
(19RGK1239)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen behandlas på
regionfullmäktige i februari 2020.
Beslutsunderlag

• Motion från Socialdemokraterna i Region Kronoberg - Fler
sommarjobb i Region Kronoberg
• §177 RSAU Tidsättning av motion - Fler sommarjobb i Region
Kronoberg
• §63 RSPU Svar på motion – Fler sommarjobb i Region Kronoberg

17 Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Beslutsunderlag

• Inbjudan - Mötesplats för erfarenhetsutbyte vid byggnationer och
lokalplanering 2020-02-28

18 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 21 januari.
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19 Information om beviljade FoU-medel
samt information om forskningsbokslut
2019 (19RGK561)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020.

20 Bokslutskommuniké 2019 (19RGK2129)
Sammanfattning

Handlingar utdelas senare.

21 Rapport Utveckling av järnvägsstråket
Alvesta-Växjö (19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar rapporten Utveckling av järnvägsstråket AlvestaVäxjö till protokollet.
Sammanfattning

Alvesta och Växjö har en gemensam plan för att expandera i stråket
mellan tätorterna. I Alvesta planeras ett nytt bostadsområde vid
Aringsås. I Växjö pågår utveckling i flera riktningar, bland annat vid
Bäckaslöv och Arenastaden och kring Linnéuniversitetet i sydost. Region
Kronoberg planerar för ett nytt akutsjukhus vid Räppe, väster om Växjö
stadskärna. För att binda samman orterna Växjö och Alvesta och
möjliggöra en stark kollektivtrafikkoppling till de nya viktiga
målpunkterna i stråket så som nytt akutsjukhus behöver nya stationer
utvecklas.
Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna Alvesta och Växjö
genomfört en mindre utredning med syfte att studera hur stråket mellan
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Alvesta och Växjö kan utvecklas. Sammanhållande för rapporten har
intresseföreningen Pågatåg Nordost varit.
Rapporten kommer att tjäna som underlag i huvudsak för följande tre
områden:
•

Trafikförsörjningsprogram 2021-2030 med utblick. Region
Kronobergs kollektivtrafikmyndighet arbetar med att ta fram ett
nytt trafikförsörjningsprogram, det vill säga utvecklingsplan för
länets kollektivtrafik. I mitten av 2020 kommer en remissversion
av programmet att vara klar. Rapporten blir en av flera underlag
till programmet.

•

Åtgärdsvalsstudie, ÅVS för Kust till Kustbanan. Trafikverket
genomför nu en ÅVS för hela Kust till Kustbanan. Rapporten
har lämnats över till Trafikverket för att bidra med ytterligare
kunskap och inspel för att visa på behovet av
dubbelspårsutbyggnaden mellan Växjö och Alvesta.

•

Nytt akutsjukhus i Växjö. Rapporten kommer att ge ett underlag
till att beskriva vilken infrastruktur som behövs för att möjliggöra
kollektivtrafik vid det nya akutsjukhuset i Räppe.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - PM Utveckling av järnvägsstråket Alvesta-Växjö
• Rapport Utveckling av järnvägsstråket Alvesta-Växjö

22 Uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2019 (18RGK1225)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner uppföljningen av regionstyrelsens
internkontrollplan 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning
inom Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom
ramen för regionstyrelsens ansvarsområden. Regionstyrelsen fastställde §
36/19 internkontrollplan för regionstyrelsen 2019.
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Regionstyrelsen ska inför fastställande av internkontrollplan 2020 följa
upp internkontrollplan 2019. Det noteras att kontrollmomenten inom
området Medarbetare ännu inte har följts upp. Uppföljningen kommer
ske snarast möjligt under 2020.
Mot bakgrund av uppföljning av internkontrollplan 2019 bedöms att
regionstyrelsen har en god intern kontroll.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Uppföljning av regionstyrelsens interkontrollplan
2019
• Uppföljning av regionstyrelsens interkontrollplan 2019

23 Hälso- och sjukvårdsnämndens besked
avseende OB-ersättning (19RGK50)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen svarar hälso- och sjukvårdsnämnden att regionstyrelsen
inväntar personalutskottets utvärdering av nuvarande förhöjd OBersättning.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände § 139/19 förslag till åtgärder
för ekonomi i balans 2020 samt beslutade att meddela regionstyrelsen att
en förnyelse av den förhöjda OB-ersättningen inte ryms inom nämndens
ram.
Regionstyrelsen svarar hälso- och sjukvårdsnämnden att regionstyrelsen
inväntar personalutskottets utvärdering av nuvarande förhöjd OBersättning.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Hälso- och sjukvårdsnämndens besked avseende
OB-ersättning
• §139 HSN Åtgärder för ekonomi i balans 2020
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24 Parkeringssituationen
vid Ljungby lasarett
(17RK2410)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande
förslag till beslut till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2019-10-22 att godkänna delredovisningen kring
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett, och att återrapportering av ärendet skulle ske
på regionstyrelsen i januari 2020. Vidare ska ärendet redovisas i regionfullmäktige under
2020.
Dialog har förts med Ljungby kommun kring möjligheter till förhyrning av externa
parkeringsytor. Generellt hänvisar Ljungby kommun till de allmänna parkeringar och
gatuparkering som finns kring Ljungby lasarett. De är dock villiga att hyra ut större
grusparkeringsytor för Region Kronoberg på den så kallade Favör-tomten i anslutning
till tandvård Solrosen (se Bilaga 1). Denna yta befinner sig drygt en kilometer från
huvudentrén till Ljungby lasarett. Vid en förhyrning kommer hyresnivån att basera sig på
etablerings- och återställandekostnad för den aktuella ytan. Antalet möjliga
parkeringsplatser på ”Favör-tomten” överskrider det antal parkeringsplatser som
försvinner inom lasarettsområdet.

•
•
•

Utöver alternativ ovan har nedanstående möjliga parkeringsytor identifierats (se Bilaga
2). Ljungby kommun kommer lämna besked om någon eller några av dessa ytor är
tillgängliga för förhyrning.
Fotbollsplan vid Kungshögsskolan (alt. A). En grov bedömning är att antalet möjliga
parkeringsplatser är 100 st.
Rekreationsområde vid Kungshögsgatan/Kyrkogatan (alt. B). En grov bedömning är att
antalet möjliga parkeringsplatser är 50 st.
Längs med Kyrkogatan (alt. C). Antalet möjliga parkeringsplatser är ca 15 st.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
• Bilaga 1 - Favör-tomten
• Bilaga 2 - möjliga parkeringsalternativ
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25 Riktlinje för möjlighet att lämna blod på
betald arbetstid för medarbetare i
Region Kronoberg (19RGK572)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar Riktlinje för möjligheten att ge blod på betald
arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska
införa möjligheten att ge blod på betald arbetstid för alla medarbetare i
Region Kronoberg.
Regionfullmäktige beslutade att bifalla motionen och gav i uppdrag åt
regionstyrelsen att utforma riktlinjer för möjligheten att ge blod på betald
arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg.
Riktlinje för möjlighet att lämna blod på betald arbetstid för medarbetare
i Region Kronoberg innebär att man som medarbetare i Region
Kronoberg erhåller möjligheten att lämna blod på betald arbetstid under
förutsättning att verksamheten medger detta.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Riktlinje för möjlighet att lämna blod på betald
arbetstid för medarbetare i Region Kronoberg
• Riktlinje för möjlighet att lämna blod på betald arbetstid för
medarbetare i Region Kronoberg
• §126 RF Svar på motion – Inför möjlighet att ge blod på betald
arbetstid för alla medarbetare i Region Kronoberg

26 Region Kronobergs budgetprocess
(19RGK1848)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:

Kallelse

Regionstyrelsen godkänner förslag till Budgetprocess för Region
Kronoberg enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regiondirektören har på uppdrag av regionstyrelsens ordförande arbetat
fram ett förslag till reviderad budgetprocess för Region Kronoberg.
Förslaget innebär främst att processen för beredning av budgetförslag till
regionfullmäktige komprimeras och inte blir så utdragen samt att
uppdrag och prioriteringar i budgetförslagen ska vara utredda och
konsekvensbeskrivna av tjänstemannaorganisationen.
I förslaget till reviderad Budgetprocess beskrivs även arbetsgången för
nämndernas process för internbudget med verksamhetsplan.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Region Kronobergs budgetprocess
• Förslag till Budgetprocess
• Datum Budgetprocess 2021

27 Resursfördelning (19RGK1880)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner överenskommelse avseende slutreglering
daterat den xx.
Sammanfattning

Region Kronoberg har träffat överenskommelse avseende slutreglering i
ett ersättningsärende. Överenskommelsen är sekretessbelagd enligt vad
som är avtalat mellan parterna.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Resursfördelning
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28 Remissyttrande – Växjö kommuns nya
översiktsplan (19RGK2003)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbestutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till Växjö
kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Växjö kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Översiktsplanen anger i grova drag kommunens långsiktiga intentioner
för utvecklingen i hela kommunen. I planen lyfter man fram områden,
platser och stråk där kommunen vill se utvecklingsinsatser. I
utvecklingsstrategin lyfts framför allt följande målsättningar:
•

Stärka Växjö stads dragningskraft som urban miljö och regional
utvecklingsmotor.

•

Främja en attraktiv och levande landsbygd.

•

Främja ett klimatsmart transportsystem som skapar god
tillgänglighet för alla åldrar och grupper.

Översiktsplanen pekar ut flera mer specifika utvecklingsområden:
•

Växjö stad ska fortsätta utvecklas som universitetsstad med ett
stort och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, butiker,
kultur, idrott och fritidsaktiviteter.

•

Den största utvecklingen, fram till 2030, kommer att ske i
Bäckaslöv, Västra Mark, södra delen av Växjö och Tofta sjöstad
samt i Teleborgs och Norremarks centrum.

•

Det ska finnas goda förutsättningar för ett starkt och
framtidsinriktat näringsliv att etablera sig i attraktiva stadsmiljöer.
Mer ytkrävande och störande verksamheter kan expandera i
området runt flygplatsen.

•

Lammhult, Braås, Rottne och Ingelstad är orter som ska stärkas
som bostads-, arbets-, handels- och serviceorter som ska serva ett
större omland.
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•

Ett flertal gång- och cykelvägar ska prioriteras, bland annat
till/från Gemla och Ingelstad.

•

Man önskar fler stationer i Växjö stad samt dubbelspår på
järnvägen mellan Växjö och Alvesta.

Region Kronoberg är positiv till att Växjö kommun på ett strukturerat
sätt integrerat de olika hållbarhetsdimensionerna i hela
framtagningsprocessen. Att också bifoga
hållbarhetskonsekvensbedömningen ökar transparensen i processen i
och med att läsaren ges möjlighet att se hur och vilka avväganden som
genomförts. Region Kronoberg kan dock se vissa problem med
förfarandet att enbart redogöra för, och åskådliggöra, översiktsplanen
helt digitalt. En mer omfattande behandling av kommunens intentioner
för västra delen av Växjö vore önskvärd, framförallt med tanke på den
kommande sjukhusetableringen. Slutligen saknas det också ett
resonemang om barnkonventionen och hur man säkerställer att detta
perspektiv införlivas i samhällsplaneringen.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Yttrande över Växjö kommuns nya översiktsplan
• Remissyttrande - Växjö kommuns nya översiktsplan
• Samråd för Växjö kommuns nya översiktsplan. Svar senast 2020-0117

29 Remissyttrande – Översiktsplan 2035
Ljungby kommun (19RGK1666)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till
Ljungby kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Förslaget till översiktsplan redovisas bl.a. genom en strukturbild och
ställningstaganden inom fem olika strategiområden – Infrastruktur och
kommunikationer, Natur och vatten, Attraktiva bebyggelsemiljöer,
Näringsliv och utbildning samt Uppleva och göra - samt förslag på
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markanvändning inom kommunen. Planen innefattar en omfattande
beskrivning av ställningstaganden kring utvecklingen av kommunen i sin
helhet men även mer detaljerat i orter som pekas ut som serviceorter
samt i utvecklingsområden.
Region Kronoberg är positiv till att Ljungby kommun på ett strukturerat
sätt integrerat de olika hållbarhetsdimensionerna i hela
framtagningsprocessen. Att också bifoga
hållbarhetskonsekvensbedömningen ökar transparensen i processen i
och med att läsaren ges möjlighet att se hur och vilka avväganden som
genomförts. Det finns en tydlig koppling till regionala styrdokument och
regionala frågor. Vidare är Ljungby kommuns arbete med att definiera
serviceorter väl i linje med Region Kronobergs uppdrag om att definiera
en robust servicestruktur i länet. Däremot hade det varit önskvärt om
perspektiv kring utbildning och den kommande barnkonventionen i
högre grad hade införlivats i samhällsplaneringen.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Remissyttrande över Översiktsplan 2035 för
Ljungby kommun
• Remissyttrande - Översiktsplan 2035 för Ljungby kommun
• Samråd-Översiktsplan 2035, Ljungby Kommun.

30 Tylösandsdagarna 2020 (19RGK2023)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Tylösandsdagarna genomförs i mindre skala under 2020 och 2021
vilket innebär två konferensdagar med tre större konferenser inom
Arbetsrätt och Allmänna bestämmelser med SKR,
Administratörsdagarna samt Mötesplats Migration och Etablering.
2. Uppdra åt regiondirektören att se över möjligheten att från och med
2021 genomföra arrangemanget i Kronobergs län
Sammanfattning

1999 initierades Tylösandsdagarna och har sedan dess arrangerats av
Region Kronoberg under maj månad på Hotel Tylösand i Halmstad.
Syftet med Tylösandsdagarna är att erbjuda medarbetare och
förtroendevalda i offentlig verksamhet en samlad plats för
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kompetensutveckling och möten. Konceptet innefattar fristående större
konferenser, mindre kurser, utbildningar, möten av olika slag samt en
mässa.
Tylösandsdagarna har varit ett framgångskoncept för att sätta
organisationen på kartan, bygga relationer med nationella organisationer,
bidra med kunskapsinhämtning och utbyte i nästan 20 år.
Förslag till beslut innebär en konceptändring. Detta grundas på;
•

Flera år av minskat kundunderlag

•

Brist på intresse och resurser inom den egna organisationen

•

Ekonomisk osäkerhet att boka upp ett så stort arrangemang

•

Upplevd ökad svårighet att marknadsföra programmet och nå ut
till våra målgrupper

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Tylösandsdagarna 2020
• Tjänsteskrivelse - Tylösandsdagarna 2020

31 Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg 2019-2022 – uppföljning av
genomförandeplan (17RK1047)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av genomförandeplanen för
Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022 ska ske halvårsvis.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen har ett uppdrag att bereda Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram 2019-2022 utifrån direktiv fastställda av
regionstyrelsen (§122/2017). Hållbarhetsprogrammet utgår från sociala,
ekonomiska och ekologiska perspektiv och ska omfatta Region
Kronobergs interna verksamhet.
Folkhälsoberedningen beslutade § 51/19 att föreslå regionstyrelsen att
uppföljningen av genomförandeplanen för Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg 2019-2022ska ske halvårsvis istället för delårsvis.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 20192022 - uppföljning av genomförandeplan
• §51 FHB Lägesrapport för genomförande av Hållbarhetsprogrammet

32 Svar på revisionsrapport – Granskning
av löne- och arvodeshantering
(19RGK1727)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av löneoch arvodeshantering och överlämnar svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av löne- och arvodeshantering till regionstyrelsen.
Region Kronobergs revisorer har låtit granska löne- och
arvodeshanteringen i regionen i syfte att svara på om regionstyrelsen
säkerställer att den interna kontrollen för lönehanteringen är
ändamålsenlig och tillräcklig. Revisionen bedömer att regionstyrelsen inte
säkerställer en tillräcklig intern kontroll för lönehanteringen.
Systemfunktioner och rutiner i de flesta avseenden är tillräckliga för att
hantera att felaktigheter inte uppstår i löneprocessen. De kontroller och
rutiner som är viktiga för att säkra lönehanteringen efterföljs inte fullt ut
i regionen. Likaså saknas systematisk uppföljning av att kontrollmoment
och rutiner efterföljs. Därtill bedömer revisionen att regionen bör
utveckla arvodeshantering då nuvarande system saknar spärrar för
dubbla utbetalningar och att det finns möjligheter för förtroendevalda att
begära ersättningar flera månader tillbaka i tiden.
Svar på revisionsrapport redogör över Region Kronobergs vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer. Av
svaret framgår bland annat att rutinen för månadskontroller uppdaterats,
förtroendemannamodul införts samt att utvecklingsarbete pågår för att ta
fram tydligare rutiner, kontrollmoment, riskanalyser och ytterligare
funktioner i personalsystemet.

Kallelse

Beslutsunderlag

• Svar på revisionsrapport - Granskning av löne- och arvodeshantering
• Revisionsrapport - Granskning av löne- och arvodeshantering
• §74 RSPU Svar på revisionsrapport – Granskning av löne- och
arvodeshantering

33 Svar på motion - Matkulturpris
(19RGK1700)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Simon Bring (SD) har i en motion föreslagit att det inom Region
Kronoberg:
- inrättas ett pris för insatser inom lokal matkultur,
- alternativt att befintliga kulturstipendier och kulturutmärkelser anpassas
för att även kunna inrymma nomineringar för matkulturaktörer.
Bakgrunden till förslaget är att synliggöra att Kronoberg har en rik flora
av småskaliga matproducenter som arbetar med produktion och
förädling av högkvalitativa matvaror.
Region Kronbergs delar årligen ut kulturutmärkelser och
kulturstipendier. Dessa omfattar vissa matkulturaktörer som även på ett
betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat
kreativa mötesplatser i Kronobergs län.
Region Kronobergs övergripande arbete med kulturutveckling styrs av
den regionala kulturplanen och att skapa bättre förutsättningar för
matproducenter och att förändra bilden av Kronoberg kopplat till
matproduktion ryms därför inte inom det uppdrag som kulturnämnden
har idag.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på motion om matkulturpris
• Motion - Matkulturpris
• §85 KN Svar på motion – Matkulturpris
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34 Svar på motion – Glöm inte lasarettens
historia (19RGK1658)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Lovisa Alm (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
kulturnämnden i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att inventera vilka historiska föremål som finns ute i Region
Kronobergs verksamheter samt att kulturnämnden i samverkan med
hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att se över hur lasaretten och
vården i Kronobergs historia och föremål förknippade med den kan
tillgängliggöras för fler.
I motionen lyfts att många föremål finns bevarade på lasaretten men att
det saknas en samlad bild över vad som finns.
Föremål från länets lasarett- och vårdhistoria har ett kulturpolitiskt
värde. I samband med en eventuell byggnation av ett nytt sjukhus
behöver de historiska föremål som finns på Centrallasarettet i Växjö
hanteras. Beslut behöver tas om vad som ska bevaras, gallras och slängas
likväl som beslut om var det som ska bevaras ska förvaras.
I dagsläget är inventering och tillgängliggörande av länets lasarett- och
vårdhistoria inte prioriterat i Region Kronobergs kultur- eller hälso- och
sjukvårdsnämnd. Det finns anledning att lyfta frågan i diskussioner kring
arbetet med ett eventuellt nytt sjukhus. I och med att kulturplanen nu är
under revidering kan frågan även lyftas där för diskussion avseende
kommande kulturpolitiska prioriteringar. Då det idag saknas resurser att
genomföra en sådan satsning inom ram bör även frågan i så fall
resurssättas genom omfördelning eller utökad ram.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på motion Glöm inte lasarettens historia
• Motion - Glöm inte lasarettens historia
• §84 KN Svar på motion – Glöm inte lasarettens historia
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35 Svar på motion – Kollektivtrafik till
turistmål och sevärdheter i vårt län
(19RGK1643)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige
ger trafiknämnden i uppdrag att utreda eventuellt samarbete med
turistnäringen/ turistinformationen för att informera om med vilka
busslinjer och tågförbindelser man enklast tar sig med kollektivtrafik till
länets turistmål och sevärdheter.
Svar på motion
Besökare som kommer till Kronobergs län får via hemsidorna hos Visit
Småland och, framförallt, de enskilda kommunerna informationer om
hur man reser kollektivt med buss och tåg i länet. Här länkas oftast till
Länstrafikens hemsida med information om resmål och tidtabeller. Ofta
har enskilda besöksmål och turistentreprenörer dessutom motsvarande
informationer hos sig.
Enskilda eventarrangörer har i samverkan med sina hemkommuner
kontaktat Länstrafiken för att genomföra tillfälliga satsningar på avgångar
mellan till exempel Växjö resecentrum och platsen för eventet för att
möjliggöra kollektivt resande för sina besökare.
Regionfullmäktige beslutade § 14/19 att bifalla en motion om att ta fram
en plan för hur de 20 största besöksmålen i Kronoberg kan förses med
kollektivtrafik. Region Kronoberg har inlett en dialog med Destination
Småland.
Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Svar på motion om kollektivtrafik till turistmål och
sevärdheter i vårt län
• Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län
• §118 TN Svar på motion – Kollektivtrafik till turistmål och
sevärdheter i vårt län
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