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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 dagens protokoll. Justering sker digitalt senast den 5
februari 2020.

3

Diskussion - Regionala priser och
ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen (19RGK2016)

4

Diskussion - Upphandling av
entreprenörer, nytt akutsjukhus i Växjö
(19RGK220)

5

Diskussion – Linjetrafikupphandling
2023, val av drivmedel och fordonstyp i
regionbusstrafiken (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
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Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott initierade i juni 2019 arbetet med
upphandling av linjelagd busstrafik med trafikstart 2023. Ett viktigt
beslut för att nå uppställda mål är val av drivmedel.
Regionstyrelsen beslutade § 122/19 följande vad det gäller val av
drivmedel:
1. Uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med
Linjetrafikupphandling 2023, med följande inriktningar;
- Inriktningen för drivmedel i Växjö stadstrafik från 2023 ska vara eldrift.
- Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafik från 2023 ska vara att
regionbussar med stationeringsort Växjö ska drivas på Biogas. För övriga
regionbussar kan flera fossilfria bränsletyper vara aktuella. Biogas
anskaffas av vinnande trafikföretag i upphandlingen.
Regionstyrelsens arbetsutskott behöver nu diskutera hur frågan om
drivmedel i regionbusstrafiken för fordon med annan stationeringsort än
Växjö ska hanteras. En fråga som är starkt kopplad till val av drivmedel
är val av fordonstyp, denna fråga behöver därför diskuteras samtidigt.
Diskussionen kommer att utgå från bifogade faktaunderlag och möjliga
alternativ kommer att presenteras.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - linjetrafikupphandling 2023, val av drivmedel och
fordonstyp i regionsbusstrafiken
 Tjänsteskrivelse - Val av drivmedel och fordonstyp i
regionsbusstrafiken
 PM - Framtidsscenarier för RME, HVO och Biogas i Kronoberg
 PM - Bränslecellsbussar -Bedömning av vätgas som drivmedel för
Växjö Stadsbusstrafik - Trvictor 2019
 Rapport -Kunskapsunderlag för biogas i Kronobergs län Energikontor Sydost
 Rapport - Drivmedel för bussar - Strategier för Kronoberg - Trivector
2019
 Rapport -Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - Inför ny
avtalsperiod 2023 - Trivector 2017
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6

Linjetrafikupphandling 2023,
trafikvolymer (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att inriktningen vid trafikstarten
av ny avtalsperiod i juni 2023 ska vara:
- Växjö stadstrafik utökas med sju bussar.
- Regionbusstrafik utökas med fyra bussar.
- Älmhults stadstrafik utökas med en buss.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott leder arbetet med upphandling av
linjelagd busstrafik med startdatum för trafikavtalet i juni 2023. För att
nå antagna mål i trafikförsörjningsprogrammet vill arbetsutskottet göra
en satsning på utökat trafikutbud.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Trafikvolymer
 Trafikvolym i upphandling av linjelagd busstrafik

7

Val av ombud till årsstämma för AB
Transitio 2020 (20RGK132)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämma för
AB Transitio den 27 maj 2020.
Beslutsunderlag

 Kalendarium styrelse- och ägarrådsmöten 2020
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8

Inbjudningar kurser och konferenser
(20RGK74)
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Så bygger vi sjukhus för framtiden
 Inbjudan till Demokratidagen 2020, 2020-04-21
 Inbjudan från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)- Vårens
webbinarier om hot och hat mot förtroendevalda

9

Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 11 februari.

10 Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården, gemensamt projekt
med SKR (16RK2368)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 11 februari.

11 Handlingsplan Nära vården 2020-2023
(18RGK1891)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna redovisningen av Handlingsplan Nära vården 2020-2023.
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2. Ge regiondirektören i uppdrag att genomföra handlingsplanen.
3. Uppföljning av handlingsplanen ska ske kvartalsvis i regionstyrelsen
samt hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 22 januari 2019 (18RGK1891, § 21) att utse en
parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att under 2019, utifrån dokumentet
Framtidens primärvård, befintliga styrdokument samt berörda
budgetuppdrag, bereda en handlingsplan för 2020–2023 för hur den nära
vården ska bedrivas i Region Kronoberg.
Arbetsgrupp Nära vård har under 2019 tagit fram en Handlingsplan Nära
vård för perioden 2020–2023 innehållande definitioner, målbild,
organisation samt åtgärder för perioden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan Nära Vård 2020-2023
 Handlingsplan Nära vård 2020-2023

12 Svar på skrivelse angående
ersättningsmodell Vårdval Kronoberg
(19RGK2037)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har från verksamhetscheferna för de privata
vårdcentralerna i Region Kronoberg mottagit en skrivelse angående
ersättningsmodell Vårdval Kronoberg.
I skrivelsen redogörs för olika synpunkter som tillsammans ska visa på
att tjänsterna som de privata vårdgivarna utför är för lågt prissatta samt
att det inte råder någon konkurrensneutralitet.
Som exempel på detta nämns den för privata vårdgivare ålagda momsen
på konsulter samt hyr- och stafettläkare som privata vårdgivare inte kan
göra avdrag för. Vidare framförs att ersättningsökningen för 2020 om 1,8
procent inte kommer kunna täcka de förväntade löneökningarna.
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Kostnaderna för utomlänsbesöken är ett ökat tärande avdrag som till
största delen består av digitala läkarbesök och de privata vårdgivarna
anser därför att Region Kronoberg bör informera allmänheten om hur
digitala läkarbesök finansieras.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse angående ersättningsmodell
Vårdval Kronoberg
 Svar på skrivelse angående ersättningsmodell Vårdval Kronoberg
 Skrivelse- Privata vårdcentraler

13 Uppföljning av regionstyrelsens
interkontrollplan 2019 (18RGK1225)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner uppföljningen av regionstyrelsens
internkontrollplan avseende området Medarbetare.
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.
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.
Regionstyrelsen godkände § 8/20 uppföljningen av regionstyrelsens
internkontrollplan 2019 förutom de delar under området Medarbetare.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av regionstyrelsens interkontrollplan
2019
 Uppföljning av regionstyrelsens interkontrollplan 2019
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14 Interkontrollplan regionstyrelsen 2020
(19RGK210)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer internkontrollplan för regionstyrelsen 2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning
inom Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom
ramen för regionstyrelsens ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2019 har
regiondirektörens ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt
berett förslag till regionstyrelsens internkontrollplan 2020.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens
anvisningar upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive
ansvarsområden senast i december månad inför det år som
internkontrollplanerna ska börja gälla.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Internkontrollplan regionstyrelsen 2020
 Internkontrollplan regionstyrelsen 2020

15 Svar på revisionsrapport – Granskning
av Region Kronobergs krisberedskap
(19RGK1988)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av
Region Kronobergs krisberedskap samt överlämnar svaret till
regionfullmäktige.
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Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av Region Kronobergs krisberedskap till regionstyrelsen.
Region Kronobergs revisorer har låtit granska om regionstyrelsen arbetar
med kris-och katastrofberedskap i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer.
Den sammanfattande bedömningen avseende granskningens
övergripande fråga är att regionstyrelsen arbetar med kris-och
katastrofberedskap på ett ändamålsenligt sätt samt att arbetet sker i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.
Följande rekommendationer förslås:


informationsmaterial som kan användas i utbildningssyfte tas
fram under 2020 av säkerhetsenheten



övnings scenarion som kan användas vid övningar i
verksamheterna tas fram under 2020 av säkerhetsenheten



övriga (två) rekommendationer har tydliggjorts i revisonssvaret
och anses därmed inte behöva ytterligare åtgärd.

Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av
Region Kronobergs krisberedskap.
Beslutsunderlag

 Revisionssvar- Granskning av Region Kronobergs krisberedskap
 Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs krisberedskap

16 Riktlinjer för marknadsföring av hälsooch sjukvård (19RGK2167)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Anta av Sveriges Kommuner och Regioner fastställda riktlinjer för
marknadsföring av hälso- och sjukvård.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att implementera riktlinjerna i Region
Kronoberg.
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Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade vid ett
sammanträde den 13 december 2019 att fastställa riktlinjer för
marknadsföring av hälso- och sjukvård, och att i en skrivelse till
regionerna rekommendera dem att införa och tillämpa riktlinjerna.
Riktlinjernas syfte är att skapa tydliga villkor för marknadsföring av
hälso- och sjukvård och bidra till att invånare får god och relevant
information om de tjänster som erbjuds. En marknadsföring som är
tydlig, informativ, baserad på fakta och som bygger på gemensamma
principer kan även bidra till att underlätta invånares val samt upprätthålla
ett högt förtroende för svensk hälso- och sjukvård.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Riktlinjer för marknadsföring av hälso- och
sjukvård
 Meddelande (17/2019) från SKR:s styrelse om Riktlinjer för
marknadsföring av hälso- och sjukvård

17 Remissyttrande – Den Robusta
sjukhusbyggnaden 2020 – En
vägledning för funktionssäkra
sjukhusfastigheter (19RGK2209)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Vägledningen syftar till att skapa förutsättningar för att planera,
projektera, bygga och förvalta sjukhusbyggnader inklusive deras
fastighetstekniska installationer som är robusta i vardag, kris och krig.
Ambitionen är att vägledningen mer konkret ska bidra:
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till en ökad förståelse för vad ett robust sjukhus är ur ett
byggnads- och fastighetstekniskt perspektiv i alla dess livsfaser,



till en ökad kompetens för att kunna bygga och förvalta robusta
sjukhusbyggnader,



med verktyg såsom checklistor, mallar och goda exempel.

Region Kronoberg ställer sig bakom Myndighetens för samhällsskydd
och beredskaps vägledning Den robusta sjukhusbyggnaden 2020. Några
mindre kommentarer och förslag till justeringar framgår av
remissyttrandet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande Den robusta sjukhusbyggnaden
2020
 Remissvar Den robusta sjukhusbyggnaden 2020
 Remissutgåva - Den robusta sjukhusbyggnaden - 2020

18 Redovisning av uppdrag avseende grön
rehabilitering (18RGK899)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-06-04 §124 att ge följande uppdrag:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med
uppdrag att genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande
införande av modell för grön rehabilitering som kompletterande
behandling.
2. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot
samma målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för
upphandling av eventuellt samverkansföretag.
3. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med
arbetsgruppen, enligt punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett
resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens befintliga
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rehabträdgård. Med syfte att i första hand erbjuda trädgårdsterapi till
rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell utökning mot
andra målgrupper.
4. Ett uppdrag till forskningschefen att tillse att genomförande och
resultat av pågående och planerade forskningsprojekt med anknytning till
djur- och naturunderstödd aktivitet och rehabilitering följs kontinuerligt.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens
delårs- och årsrapporter.
Arbetsgruppen har i en rapport redovisat sina slutsatser. Med hänsyn
tagen till det begränsade evidensläget samt Region Kronobergs
ekonomiska läge förordar arbetsgruppen inte att grön rehabilitering, för
närvarande, införs i det ordinarie rehabiliteringsutbudet. Utifrån den
potential som befintlig forskning pekar mot så finns skäl att följa
utvecklingen av kunskapsområdet och att stödja utvecklingsarbete. För
att minska sjukskrivningstalen finns också en potential i att arbeta vidare
med och ytterligare utveckla det arbete som Region Kronoberg redan
gör gällande t.ex. tidiga insatser och fysisk aktivitet på recept (FAR).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av uppdrag arbetsgrupp grön
rehabilitering
 Rapport Arbetsgrupp grön rehab - slutversion

19 Inrättande och val av
infrastrukturberedning (17RK1032)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Inrätta en infrastrukturberedning under regionstyrelsen under
perioden 2020-02-11 – 2022-12-31.
2. Utse Sven Sunesson (C), Tomas Ragnarsson (M) och NN (S) till
ordinarie ledamöter i infrastrukturberedningen.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ansvarar på uppdrag av regionfullmäktige för de
strategiska infrastrukturfrågorna. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar
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på uppdrag av regionfullmäktige för beredningen och genomförandet av
länstransportplanen.
Under innevarande mandatperiod har det påvisats att det finns ett behov
av en mindre politisk grupp för beredandet av de strategiska
infrastrukturfrågorna. Det föreslås att en infrastrukturberedning om tre
ordinarie ledamöter inrättas under regionstyrelsen under perioden 202002-11 till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inrättande och val av infrastrukturberedning
 Inrättande och val av infrastrukturberedning

20 Krigsplacering av all personal i Region
Kronoberg (20RGK302)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att genomföra krigsplacering av all personal
inom Region Kronoberg.
Sammanfattning

Som ett resultat av det försämrade omvärldsläget har Sveriges riksdag
beslutat att Sveriges försvarsförmåga inför och vid ett angrepp ska
stärkas. Ett viktigt led i denna utveckling är en sammanhängande
planering för totalförsvaret. Totalförsvar består av militär verksamhet
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Riksdagen har i sin försvarspolitiska inriktningen 2015 fastställt mål för
det militära försvaret och för det civila försvaret. Målet för det civila
försvaret ska från och med 2016 vara att:


värna civilbefolkningen,



säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,



bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld.

Region Kronoberg ska ha en plan för höjd beredskap där
krigsorganisationen framgår och som beskriver vilken personal som ska
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tjänstgöra. Höjd beredskap innefattar skärpt beredskap eller högsta
beredskap.
Region Kronoberg har med stöd av anställningsavtalet rätten att
krigsplacera den personal som krigsorganisationen behöver (FEH
2006:637).
Krigsorganisationen är avsedd att användas då regeringen beslutar om
höjd beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter ställs
om från fredstida inriktning, reglering och organisering till höjd
beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse för
totalförsvaret. Vid höjd beredskap ställs andra krav på organiseringen av
samhällets verksamhet än vid fredstid, bl.a. träder andra författningar i
kraft, verksamheters fokus skiftas och nationella prioriteringar måste
kunna göras.
Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen i en
organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Skyldigheten att
tjänstgöra inträder först när regeringen beslutar om höjd beredskap och
om allmän tjänsteplikt. Att krigsplacera personal är ett organisatoriskt
beslut i syfte att förbereda organisationen på att kunna fullgöra sina
uppgifter inom totalförsvaret under höjd beredskap.
Krigsplacering är ett planeringsinstrument för att säkra tillgång till
personal samt att ingen person tas i anspråk hos mer än en aktör inom
totalförsvaret.
Genomförande av beslut
Utgångspunkten är att personal krigsplaceras i sin grundanställning samt
att vissa anställningar kan krigsplaceras i annan befattning beroende på
Region Kronobergs krigsorganisation.
Region Kronobergs arbete med krigsplaceringar genomförs i tre faser:
Fas 1


Personal, arbetstagarorganisation samt övriga intressenter
informeras om syftet med krigsplacering.



Rutin för hantering av krigsplaceringar tas fram.

Fas 2


Utarbeta Region Kronobergs krigsorganisation.
Krigsorganisationen är avsedd att användas då regeringen
beslutar om skärpt eller högsta beredskap.



Disponibilitetskontroll av personal tillhörande Region
Kronoberg.
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Fas 3


All personal som tillhör Region Kronobergs krigsorganisation
krigsplaceras.

Framtida förändringar av övergripande omfattning av krigsplacerad
personal i enlighet med framtagen krigsorganisation beslutas av
regiondirektören med information till krisledningsnämnd.
Region Kronoberg ska ha krigsplacerad personal snarast men senast
2020-12-31.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Krigsplacering av all personal i Region Kronoberg

21 Svar på motion – Se över rutin för
tandvård till sjukvårdskostnadspris
(19RGK1775)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen samt uppdrar åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att se över rutin för tandvård till sjukkostnadspris.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska se
över rutin för tandvård till sjukkostnadspris.
Motionären beskriver att det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och
besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukvårdsbehandlingen
och att tandvården då kostar som sjukvården. För att undvika att
patienter får betala fullpris eller inte alls söker tandvård på grund av
ekonomisk situation behöver ansvaret och rutiner för
informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och tandvården
tydliggöras.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären att Region
Kronobergs rutiner för tandvård till sjukvårdskostnadspris ses över med
syftet att tydliggöra ansvar och informationsöverföring mellan sjukvård
och tandvård vad gäller patienter med rätt till tandvård för
sjukvårdskostnadspriser.
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Beslutsunderlag

 RS Förslag till beslut Svar på motion - Se över rutin för tandvård till
sjukvårdskostnadspris
 Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris

22 Svar på motion – Få fler att åka gratis till
vårdbesöket med kollektivtrafik
(19RGK1862)
Förslag till beslut

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

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg i
samband med kallelsen informerar om hur man kan åka kollektivt till
vårdbesöket för att få fler att utnyttja möjligheten att åka fritt med
kollektivtrafik. I motionen föreslås att det är lämpligt att nu, i samband
med att digitala kallelser i vården tas fram, se över om och hur det är
möjligt att informera om kollektiva färdvägar till vårdbesök.
Robert Olesen (S) föreslår att Region Kronoberg ser över möjligheten att
i samband med kallelse till vårdbesök informera om kollektiva färdvägar.
Region Kronoberg har ett pågående projekt gällande digitala kallelser.
Projektets huvudsyfte är att undersöka effekterna för att frigöra tid för
vårdens professioner och att reducera kostnader med hjälp av en digital
kallelseprocess. I kommande version av kallelsen, som nu testas i ett
pilotprojekt, kommer det tydligare att framgå att patienten kan åka med
buss eller tåg gratis till sitt vårdbesök. Om motionens intention är att
patienten även skulle informeras om specifik buss- eller tåglinje och/eller
avgång som patienten skulle kunna åka till/från vårdbesöket finns ingen
sådan plan inom ramen för projektet. I framtidens digitala kallelser kan
det förmodligen gå att lägga in mer information riktad till den specifika
patienten.
Beslutsunderlag

 RS Förslag till beslut - Svar på motion Få fler att åka gratis till
vårdbesöket med kollektivtrafik
 Motion - Få fler att åka gratis till vårdbesöket med kollektivtrafik

Kallelse

23 Tilläggsbudget 2020 (19RGK54)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Uppdatera budget för finansiering 2020 i enlighet med bifogat förslag
till förändring (178 mnkr).
2. Fastställa följande tilläggsbudget 2020 (fördelning görs från
regionstyrelsen till respektive nämnd och verksamhet när kostnaderna
uppstår), enligt bifogat förslag:
a)Lönesatsning Vårdförbundet, 2020, 18 mnkr (helårseffekt 25
mnkr), fördelas inledningsvis till regionstyrelsen för vidare
fördelning till nämnder och vårdval efter utfall
b)Riktad satsning till primärvården via vårdvalet på 15 mnkr.
c) Medel för tarmcancerscreening, 3 mnkr
d) Medel till Ambulansen i Ljungby, 5 mnkr
e) Medel till SMS-livräddning, 1 mnkr
f) Medel till Projektuppdrag 2020 för rekrytering färdiga och
erfarna läkare och specialistsjuksköterskor, 1 mnkr
g) Ny inriktning för sjukvården - den Nära vården och nytt
akutsjukhus, 25 mnkr
h) Medel för tillfälliga kostnader för rivningar och provisoriska
lokaler, 20 mnkr
3. Som en konsekvens av ovanstående resurstillskott till primärvården
beslutar att förändra Vårdvalsersättningen enligt bifogat förslag
retroaktivt från och med den 1 januari 2020.
4. Ändra det budgeterade resultatmålet för 2020 från 1,0 % till 2,3 % av
skatteintäkter, utjämning & generella bidrag vilket motsvarar 153 mnkr

Kallelse

Sammanfattning

I november 2019 beslutade Sveriges Riksdag om att förändra modellen
för kostnadsutjämning mellan regioner (och kommuner). Den
förändrade modellen medförde samtidigt en förändring av respektive
regions bidrag eller avgift för kostnadsutjämning. Region Kronoberg har
enligt den tidigare modellen betalat en avgift på 1 051 kr/invånare och
ska enligt den nya modellen betala en avgift på 84 kr/invånare. Den
beslutade förändringen medför en förbättring på ca 200 mnkr jämfört
med den gamla modellen och jämfört med budgetbeslut i juni.
Samtliga regioner ska solidariskt bidra med ett införandebidrag på 253
kr/invånare för att underlätta omställningen för de regioner som
”förlorar” på den nya modellen. För Region Kronoberg medför
införandebidraget en kostnad på 51 mnkr under år 2020.
Införandebidraget som ingår i regleringsavgiften nedan trappas av under
tre år för att sedan försvinna.
Utöver detta innebar Riksdagens budgetbeslut om ett antal förändringar i
de generella statsbidragen till regionerna (främst kompensation för sänkt
skatt för 65 år och äldre), vilket ger ökade intäkter till regionerna.
Den 20 december 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) en uppdaterad skatteunderlagsprognos samt definitiva belopp för
utjämningssystemet, vilket innebär följande prognos för Region
Kronoberg gällande finansieringen.
Då förändringen är av väsentlig karaktär (178 mnkr) föreslås därför en
uppdatering av budgeten avseende såväl finansieringen som
verksamhetens nettokostnader och budgeterat resultatmål via en
tilläggsbudget för 2020.
Alliansen föreslår därför ett antal satsningar och förändrat resultatmål via
en tilläggsbudget för 2020 enligt bifogat förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Tilläggsbudget 2020
 Alliansens förslag till Tilläggsbudget 2020

