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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
11 mars 2020.

3

Linjetrafikupphandling 2023, val av
drivmedel och fordonstyp (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafiken ska vara följande:
Kravställning på biogas för normal- och boggibussar med
stationeringsort Växjö, Älmhult, Markaryd, Tingsryd, Lessebo och Afordon med stationeringsort Ljungby. Kravställning på valfritt fossilfritt
drivmedel som uppfyller ställda miljökrav för B-fordon med
stationeringsort Ljungby, samtliga dubbeldäckare och samtliga fordon på
övriga stationeringsorter.
2. Inriktningen för kravställning av fordonstyp för regionbusstrafiken ska
vara fordon av normalgolvstyp.
3. Inriktningen för drivmedel i Älmhults stadstrafik ska vara eldrift.
4. Inriktningen ska vara att samtliga drivmedel anskaffas av vinnande
trafikföretag i upphandlingen.

Kallelse

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:
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.

Ärendet vid arbetsutskottets sammanträde den 10 mars avser beslut om
val av drivmedel i regionbusstrafiken för fordon med annan
stationeringsort än Växjö, val av fordonstyp i regionbusstrafiken och val
av drivmedel för Älmhults stadstrafik.
Beslutsunderlag

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

Kallelse

4

Linjetrafikupphandling 2023,
avtalsfrågor (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/19 att uppdra åt trafiknämnden att
initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023.
Regionstyrelsens arbetsutskott är projektets politiska styrgrupp och
dialog med styrgruppen har skett kontinuerligt.
Inför arbetet med utformning av upphandlingsdokument för
Linjetrafikupphandling 2023 behöver regionstyrelsens arbetsutskott fatta
beslut gällande följande strategiskt viktiga avtalsfrågor:


Avtalstid och eventuella övertagandeklausuler för elbussar och
laddutrustning till elbussar.



Paketering av trafiken i olika upphandlingsområden.



Avtalsform/ersättningsform för de olika upphandlingsområdena.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Linjetrafikupphandling 2023, avtalsfrågor
 Tjänsteskrivelse - Beslutsunderlag för avtalsfrågor för
Linjetrafikupphandling 2023

5

Information - Fastighetsutvecklingsplan
Sigfridsområdet (20RGK425)

6

Information - Nytt akutsjukhus i Växjö
(19RGK220)
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7

Information – Regeringsbeslut om
medel till regioner för att omförhandla
avtal med privata utförare som fått
ökade bemanningskostnader
(20RGK341)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regeringen har beslutat att regionerna får rekvirera medel i syfte att
omförhandla ingångna befintliga avtal med privata utförare som utför
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som
har fått ökade kostnader för bemanning.
Medlen om totalt 210 miljoner kronor kommer att fördelas mellan
regionerna och utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 15 november
2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk
redovisning lämnas till Kammarkollegiet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Information om regeringsbeslut om medel till
regioner för att omförhandla avtal med privata utförare som fått
ökade bemanningskostnader
 Regeringsbeslut - Medel till regioner för att omförhandla avtal med
privata utförare som fått ökade bemanningskostnader

8

Tidsättning av motion - Kan Småland
Airport bli testflygplats för elektriska
flyg? (20RGK275)
Förslag till beslut

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

 Motion - Kan Småland Airport bli testflygplats för elektriska flyg?

9

Tidsättning av motion - Inför en
visselblåsarfunktion i Region Kronoberg
(20RGK455)
Förslag till beslut

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

 Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg

10 Val av ombud till bolagsstämma för
Kulturparken Småland AB 2020
(20RGK119)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma
för Kulturparken Småland AB den 21 april.
Sammanfattning

Bolagsstämma för Kulturparken Småland AB äger rum tisdagen den 21
april kl. 11.00 i Hörsalen, Smålands museum.
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11 Val av ombud till årsstämma för ALMI
Företagspartner Kronoberg AB 2020
(20RGK88)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämma för
ALMI Företagspartner Kronoberg AB den 20 april 2020.
Sammanfattning

Årsstämma för ALMI Företagspartner Kronoberg AB äger
rum måndagen den 20 april kl. 10.00-12.00 på Kungsgatan 10, Växjö.

12 Val av ombud till föreningsstämma för
Kommuninvest 2020 (20RGK123)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på föreningsstämma
för Kommuninvest den 16 april 2020.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till Kommuninvest Föreningsstämma 2020, 2020-04-16

13 Val av ombud till föreningsstämma för
Energikontor Sydost 2020 (20RGK435)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på föreningsstämma
för Energikontor Sydost den 29 maj 2020.
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Sammanfattning

Den 29 maj 9:00-12:00 kommer Föreningen Energikontor Sydost att
hålla årsstämma. I enlighet med stadgarna ska kallelsen till ordinarie
föreningsstämma skickas till samtliga medlemmar, tidigast fyra och
senast två veckor före stämman.
Beslutsunderlag

 Information till regionstyrelsen

14 Val av ombud till bolagsstämma för AB
Destination Småland 2020 (20RGK99)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma
för AB Destination Småland den 7 april 2020.
Sammanfattning

Årsstämman för AB Destination Småland hålls i Växjö den 7 april kl. 910.

15 Val av ombud till årsmöte för
Regionsamverkan Sydsverige 2020
(20RGK354)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ombud samt NN (x) till
ersättare att företräda Region Kronoberg på årsmöte för
Regionsamverkan 2020.
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16 Regiondirektörens rapport
Till regionstyrelsens sammanträde den 24 mars.

17 Månadsrapport februari för Region
Kronoberg (20RGK67)

18 Information - EU:s framtida
sammanhållningspolitik 2021-2027
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 24 mars.

19 Avsteg från Utfasningsplan för
oberoende av hyrpersonal (16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner ett avsteg från Utfasningsplan för oberoende
av hyrpersonal avseende allmänsjuksköterskor på:
- Medicinkliniken Ljungby under tidsperioden 2020-03-01—2021-01-10.
- Medicinkliniken Växjö under tidsperioden 2020-03-01—2021-01-10.
- Infektionskliniken under tidsperioden 2020-03-01—2021-01-10.
- Kirurgkliniken 2020-03-01—2020-03-31.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen godkände § 214/19 Utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal.
Verksamheterna inom sjukhusvården har arbetat utifrån att den
fastställda utfasningsplanen av hyrsjuksköterskor ska kunna fullföljas.
Inom flera områden har det också kunnat uppnås, eller förväntas uppnås
från 1 april. Dock har bemanningsläget försämrats inom några
verksamheter på ett sådant sätt att vårdplatsantalet skulle påverkas på ett
mycket negativt sätt om utfasningen skulle ske utifrån planen. I nuläget
finns ett fortsatt behov inom Medicinkliniken Ljungby, Medicinkliniken
Växjö och Infektionskliniken. Dessa verksamheter har dessutom behov
av inhyrda almmänsjuksköterskor under semesterperioden för att kunna
upprätthålla en patientsäker akutmottagning och tillräckligt antal
vårdplatser.
Konsekvenser vid en utfasning av hyrpersonal enligt fastställd plan:


Medicinkliniken i Ljungby: stängda vårdplatser och en påverkan
på hela Ljungby lasarett. Utlokalisering skulle behöva ske till
övriga kliniker inom sjukhuset vilket skulle påverka det elektiva
uppdraget för opererande verksamheter. Här skulle
tillgängligheten påverkas på ett sätt som skulle ge stora
svårigheter att uppnå kraven till kömiljarden.



Medicinkliniken Växjö: stängda vårdplatser och en påverkan på
hela sjukhuset. Även här finns risk för utlokalisering av patienter
och påverkan på andra klinikers uppdrag.



Infektionskliniken: stängda vårdplatser och påverkan på
sjukhusets möjligheter att upprätthålla specialiserad vård för
smittsamma patienter och svårt sjuka infektionspatienter.



Sommaren 2020: svårigheter att upprätthålla en patientsäker vård
med alltför få vårdplatser. Dessutom skulle möjligheten att kunna
hålla akutmottagningar öppna på båda sjukhusen kraftigt
begränsas.

Inom sjukhusvården är det stort fokus på att minska beroendet av
hyrpersonal. I detta ingår aktiviteter för att behålla och rekrytera
sjuksköterskor. Framsteg har också gjorts men läget är sårbart och
uppsägningar får snabbt konsekvenser. Ett pågående bemanningsprojekt
förväntas leda till ett bättre resursutnyttjande i befintlig bemanning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avsteg från utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal
 Utfasningsplan för oberoende av hyrpersonal
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20 Besked avseende OB-ersättning
(19RGK50)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen meddelar hälso- och sjukvårdsnämnden att de av
regionstyrelsens personalutskotts beslutade åtgärder avseende OBersättning ryms inom befintlig budget.
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 svarade hälso- och sjukvårdsnämnden § 9/20 att
regionstyrelsen inväntar personalutskottets utvärdering av nuvarande
förhöjd OB-ersättning.
Regionstyrelsens personalutskott beslutade § 5/20 samt § 6/20 om
särskilda OB-satsningar. Satsningarna ryms inom befintlig budget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Besked avseende OB-ersättning
 §9 RS Hälso- och sjukvårdsnämndens besked avseende OB-ersättning
 §139 HSN Åtgärder för ekonomi i balans 2020

21 Verksamhetsplan för
folkhälsoberedningen 2020 (20RGK138)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Verksamhetsplan för folkhälsoberedningen
2020.
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Sammanfattning

Folkhälsoberedningen är underställd regionstyrelsen. Regionstyrelsen
ansvarar för övergripande folkhälsofrågor inom Region Kronoberg.
Folkhälsoberedningen har fokus på hållbarhetsfrågorna och de
länsgemensamma folkhälsofrågorna, utför omvärldsbevakning och
bereder folkhälsofrågor till regionstyrelsen. Beredningen har också ett
huvudansvar att utveckla dialogen med medborgarna.
Folkhälsoberedningen beslutade § 6/20 att föreslå regionstyrelsen
godkänna Verksamhetsplan för folkhälsoberedningen 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för folkhälsoberedningen 2020
 Verksamhetsplan för folkhälsoberedningen 2020
 §6 FHB Verksamhetsplan för folkhälsoberedningen 2020

22 Reviderad tidplan för framtagande av
Trafikförsörjningsprogram i Kronobergs
län (19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner reviderad process- och tidplan samt uppdrar
åt den politiska styrgruppen att bereda förslag till
trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021–2030 med utblick
för fastställande av regionfullmäktige i juni 2021.
Sammanfattning

I april 2019 beslutades att uppdra åt regionstyrelsens arbetsutskott att
bereda förslag till ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län
2021 – 2030 med utblick. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs till
politisk styrgrupp för beredning av nytt trafikförsörjningsprogram. I
beslutet fastslogs även att trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län
2021 – 2030 med utblick skulle fastställas av regionfullmäktige i
november 2020.
Regionstyrelsen föreslås att tidplan för framtagande av nytt
trafikförsörjningsprogram revideras.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Reviderad tidplan för framtagande av
Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län
 Processplan - Trafikförsörjningsprogram Kronobergs län 2021 - 2030
med utblick
 §88 RSAU Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030

23 Remissyttrande – Gemensam
avfallsplan ”På väg mot ett Småland
utan avfall” för Lessebo, Markaryds,
Tingsryds, Växjö och Älmhults kommun
(20RGK235)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till Södra
Småland Avfall och Miljö AB.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM),
Lessebo, Markaryds, Tingsryds, Växjö och Älmhults kommun beretts
tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att planen är ambitiös och tydlig med avseende
på ansvar, mål, uppföljning och insatser. Region Kronoberg föreslår att
SSAM och kommunerna överväger ett mål om total minskad
avfallsmängd från hushållen som ett mått på det förebyggande
avfallsarbetet samt att indikatorer för hushållens återbruk och
textilåtervinning/textilåterbruk övervägs. Biogas bör prioriteras som
förnybart drivmedel.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande om gemensam avfallsplan för
Lessebo, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner
 Remissyttrande angående gemensam avfallsplan för SSAM
 Samråd om gemensam avfallsplan för Lessebos, Markaryds,
Tingsryds, Växjös och Älmhults kommun
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24 Fråga från Folkhälsoberedningen om
införande av riktade hälsosamtal
(19RGK2140)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar överlämna svaret till folkhälsoberedningen.
Sammanfattning

I tilläggsbudget 2017 beslutade regionfullmäktige att införa riktade
hälsosamtal i Region Kronoberg. Ett förslag på upplägg och
implementering togs fram i början av 2018 (bilaga) och en dialog om
digitalt samarbete med Region Jönköpings län, Region Halland,
dåvarande Landstinget i Kalmar län och Region Skåne påbörjades.
Förslaget som presenterades av Region Jönköpings län bedömdes som
allt för omfattande varför Region Kronoberg valde att avvakta ett
införande. Nu är vi inne i 2020 och Region Skåne har påbörjat ett
införande.
Folkhälsoberedningen fick på sitt sammanträde den 4 december 2019 en
föredragning om riktade hälsosamtal (bilaga). I efterföljande samtal
diskuterades hur frågan med riktade hälsosamtal ligger till i Region
Kronoberg.
Folkhälsoberedningen bedömer insatsen som viktig i det förebyggande
arbetet i Region Kronoberg. Beslut fattades om att tillskriva
regionstyrelsen att tillfråga hälso- och sjukvårdsnämnden hur arbetet
med riktade hälsosamtal fortskrider, hur och när det ska genomföras.
Regionstyrelsen svarar folkhälsoberedningen att arbetet med införandet
av riktade hälsosamtal ännu inte påbörjats i Region Kronoberg. Region
Kronoberg avvaktar i nuläget en utvärdering av en teknisk lösning för
riktade hälsosamtal som testas i Region Skåne.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fråga angående riktade hälsosamtal
 § 53/19 Folkhälsoberedningen
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25 Svar på skrivelse En region – ett
journalsystem (20RGK280)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Henritta Serrate (S) och
Robert Olesen (S) angående gemensamt journalsystem.
I skrivelsen uppmanas Region Kronoberg att återuppta samtal med
Växjö kommun om att införa journalsystemet Cambio Cosmic i Växjö
kommun.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Region Kronoberg delar avsändarens uppfattning att samverkan mellan
regioner och kommuner måste öka. Ett gemensamt journalsystem kan
vara en del i sådan samverkan. Regioner och kommuner som har
gemensamma journalsystem får en sammanhållen journal för patienten,
oavsett organisationstillhörighet.
Region Kronoberg har kontinuerligt fört en dialog med Växjö kommun
om gemensamt journalsystem. I början av februari inleddes en ny dialog
med omsorgsförvaltningen i Växjö Kommun, mot bakgrund av att
förvaltningen ska upphandla nytt system. Vid överläggningen
informerade Region Kronoberg om att det gemensamma
journalsystemet kommer vara en central del i det framtida
utvecklingsarbetet. Regeringen, Kundgrupp Cosmic och Inera satsar
under en 5 års period över fyra miljarder kronor i olika
utvecklingsprojekt. Denna utveckling kommer vara starkt kopplad till
journalsystemet Cosmic.
Region Kronoberg ser stora fördelar med att Växjö kommun delar
samma journalsystem som regionen och övriga kommuner i länet och
kommer att fortsätta dialogen med företrädare för kommunen i syfte att
erbjuda en tillgänglig och nära vård till invånarna i Kronobergs län.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut En region - ett journalsystem
 Svar på skrivelse En region - ett journalsystem
 Skrivelse - En region - ett journalsystem
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26 Överenskommelse avseende hyresavtal
för Folktandvården Klostergatan i Växjö
(20RGK343)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna överenskommelse avseende hyresavtal för Folktandvården
Klostergatan i Växjö. Den ökade hyreskostnaden ryms inom ramen för
Folktandvårdens budget.
2. Uppdra åt fastighetschefen att teckna hyresavtal i enlighet med
överenskommelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg hyr fastigheten Vinaman 1 på Klostergatan i Växjö
för Folktandvårdens lokaler. Under 2020 kommer en större renovering
och ombyggnad att genomföras varför en överenskommelse om
preliminär årshyra föreslås godkännas av regionstyrelsen.
Ett nytt hyreskontrakt ska tecknas som löper under en 10-årsperiod för
Folktandvårdens verksamhet. Den preliminära årshyran beräknas till
4 156 000 kr exklusive driftstillägg.
Hyran och dess beräkningsgrunder har beretts av fastighetsägaren och
hyresgästen och en överenskommelse har tagits fram som föreslås
godkännas av regionstyrelsen inför tecknande av hyresavtal.
Regionstyrelsen fattar beslut i ärenden om extern förhyrning med en
årshyra över 2 miljoner kronor eller med en kontraktstid över 10 år.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överenskommelse inför hyresavtal
Folktandvården Klostergatan i Växjö
 Överenskommelse inför hyresavtal Folktandvården Klostergatan
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27 Årsberättelse Regionsamverkan
Sydsverige 2019 (20RGK354)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner årsredovisning för Regionsamverkan
Sydsverige 2019.
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region
Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur,
samt regional utveckling som i nuläget har fokus på arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Geografin
omfattar 2,7 miljoner invånare.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.
Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner och är aldrig överordnat respektive
huvudmans beslutsfattande.
Från 2019 ändrades stadgarna och det finns numera inget
representantskap, styrelsen är högsta beslutande organ. Det finns tre
utskott, regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur.
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 27 februari
2020 årsberättelsen för 2019. Revision har genomförts utan
anmärkningar och årsmötet planeras genomföras senast 31 maj per
capsulam med från varje region utsedda ledamöter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsberättelse för Regionsamverkan Sydsverige
 Årsberättelse 2019 Regionsamverkan Sydsverige
 utkast till revisionsberättelse
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28 Regelverk för bidrag till patient- och
handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska
ungdomsförbund (19RGK1444)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå regionfullmäktige upphäva sitt beslut § 151/15 avseende
Reglemente för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region
Kronoberg.
2. Fastställa följande riktlinjer att gälla från och med den 1 januari 2021:
- Riktlinje för bidrag till politiska ungdomsorganisationer i Region
Kronoberg,
- Riktlinje för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region
Kronoberg samt
- Riktlinje för bidrag till patient- och handikapporganisationer i Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 270/19 att uppdra åt regiondirektören att
bereda förslag på regelverk för bidrag till patient- och
handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och politiska
ungdomsförbund.
Vid framtagande av förslag till regelverk har följande beaktats:
- Förslag som i högre utsträckning beaktar kommunallagens
bestämmelser om kommunala angelägenheter samt förvaltningslagens
bestämmelser om saklighet och opartiskhet.
- Bidragens syfte, kriterier, ansökningsprocess och uppföljning ska vara
tydliga och transparenta.
- Regelverk ska säkerställa att föreningar och organisationer behandlas på
lika grund. Handläggning av bidragsansökningar ska inte ge utrymme till
osakliga eller godtyckliga bedömningar.
- Bidragen ska rymmas inom befintlig budget.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelverk för bidrag till patient- och
handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och politiska
ungdomsförbund
 Riktlinje för bidrag till politiska ungdomsorganisationer i Region
Kronoberg
 Riktlinje för bidrag till regionala pensionärsorganisationer i Region
Kronoberg
 Riktlinje för bidrag till patient- och handikapporganisationer i Region
Kronoberg
 Tjänsteskrivelse - Översyn av bidragsriktlinjer
 Fastställt reglemente för bidrag till pensionarsorganisationer i region
kronoberg
 Fastställda riktlinjer för bidrag till handikapporganisationer
 Fastställda bidragsregler politiska ungdomsorganisationer

29 Regelverk för regionens olika råd och
dialogforum med patient- och
handikappföreningar (19RGK1444)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige upphäver sitt beslut §
153/14 avseende reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd.
Reglementet upphör att gälla den 31 augusti 2020.
2. Regionstyrelsen inrättar Region Kronobergs pensionärs- och
funktionshinderråd från och med den 1 september 2020.
3. Regionstyrelsen fastställer Arbetsordning för Region Kronobergs
pensionärs- och funktionshinderråd att gälla från och med den 1
september 2020.
4. Regionstyrelsen föreslår trafiknämnden avskaffa resenärsrådet. Frågor
kring äldres och funktionshindrades resor bör framöver diskuteras i
Region Kronobergs pensionärs- och funktionshinderråd.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 270/19 att uppdra åt regiondirektören att
bereda förslag till regelverk för regionens olika råd och dialogforum med
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patient- och handikappföreningar med inriktning att alla ska behandlas
lika.
Regionstyrelsen föreslås inrätta Region Kronobergs pensionärs- och
funktionshinderråd som därmed ersätter Region Kronobergs
pensionärsråd samt dialogforum med patient- och handikappföreningar.
Under de tre senaste mandatperioderna har det funnits ett Resenärsråd
med inriktning på äldre och funktionshindrades resor. Med anledning av
inrättandet av Region Kronobergs pensionärs- och funktionshinderråd
föreslås att frågor kring äldre och funktionshindrades resor i framtid
diskuteras i det nya rådet. Som en följd föreslås trafiknämnden avskaffa
resenärsrådet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelverk för regionens olika råd och dialogforum
med patient- och handikappföreningar
 Arbetsordning för Region Kronobergs pensionärs- och
funktionshinderråd

30 Revidering av regionstyrelsens
delegationsordning (18RGK1993)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 20192022.
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt
ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region
Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden.
Regionstyrelsen fastställde § 22/19 delegationsordning för
regionstyrelsen. Regionstyrelsen föreslås revidera delegationsordningen
enligt följande:


5.2 Tilldelningsbeslut, upphandling där orden ”och häva” läggs
till
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
 Delegationsordning regionstyrelsen 2019-2022 rev 2020-03-24

31 Verksamhetsplan och budget för
Småland Blekinge Halland South
Sweden 2020 (19RGK90)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för Småland
Blekinge Halland South Sweden 2020.
Sammanfattning

Brysselkontoret tar varje år fram en verksamhetsplan och budget för
kommande år. Verksamhetsplanen omfattar långsiktig
verksamhetsinriktning som gäller fyra år och planen för det kommande
året. Verksamhetsplanen för 2020 bygger på strategiska dokument så
som tidigare genomförda OECD-studier i regionerna, regionala
utvecklingsstrategier och regionplaner samt Brysselkontorets
omvärldsbevakning och länsspecifika dokument där varje region
tydliggör uppdraget till Brysselkontoret utifrån regionernas strategiska
dokument.
Därutöver ges i verksamhetsplanen även utrymme för att kunna hantera
frågor som styrgruppen beslutat om samt oförutsedda ärenden med
aktualitet på EU-arenan, vilka matchas av intressen hos huvudmännen.
Styrgruppen för Brysselkontoret beslutade § 9/19 att föreslå att
respektive huvudman godkänner verksamhetsplan och budget för
Småland Blekinge Halland South Sweden 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan och budget för Småland
Blekinge Halland South Sweden 2020
 Budget 2020 för Småland Blekinge Halland South Sweden
 Verksamhetsplan 2020 för Småland Blekinge Halland South Sweden
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32 Årsrapport Regionstyrelsen 2019
(20RGK472)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Årsrapport Regionstyrelsen 2019
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en årsrapport baserad på beslutad
verksamhetsplan och budgetramar 2019.
Invånare
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för
Region Kronobergs verksamhet.
Regionstyrelsen strävar efter att ha en transparent förvaltning med snabb
och effektiv handläggning gentemot såväl medborgare som verksamhet.
Arbetet fortsätter med att bibehålla en modern förvaltning med hög
servicenivå är viktigt för att upprätthålla ett högt förtroende hos
invånarna i Region Kronoberg.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara
en attraktiv arbetsgivare.
I nuläget är användandet av hyrpersonal på en betydligt högre nivå än
vad hälso- och sjukvården planerat och önskar. Användandet av
hyrpersonal har ökat markant avseende både läkare och sjuksköterskor i
jämförelse med föregående period och år och det är fortsatt svårt att
rekrytera vissa läkarspecialiteter, allmänsjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor efter verksamhetens behov.
Ledarskapsfrågorna har varit under fortsatt utveckling. En översyn pågår
av chefernas organisatoriska förutsättningar.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet
med hög kvalitet.
Region Kronoberg har tagit fram en modell för att prioritera olika
digitaliseringsinitiativ. Utgångspunkten för prioriteringen är främst den
kompetensbristutmaning Region Kronoberg står inför. Därför viktas
initiativ som frigör tid för personal högt i modellen.
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Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet.
Region Kronoberg redovisar totalt ett positivt balanskravsresultat (66
mnkr) för 2019, vilket är 18 mnkr sämre än budgeterat för året. En
vikande konjunktur samtidigt som det finns ekonomisk obalans i
framförallt hälso- och sjukvården medför åtgärder måste vidtas för att
säkerställa en hållbar ekonomi i balans över tid. Regionfullmäktige har
beslutat om åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi och
regionstyrelsen behöver i sin uppsiktsplikt över nämnderna bevaka att
beslutade åtgärder för en ekonomi i balans genomförs och följa upp
dessa samt rapportera till regionfullmäktige.
Regionstyrelsens egen verksamhet inklusive vårdval redovisar en positiv
avvikelse mot budget med 101 mnkr, 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsrapport Regionstyrelsen 2019
 Årsrapport Regionstyrelsen 2019

33 Årsredovisning Region Kronoberg 2019
(20RGK52)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2019.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2019.
Årsredovisningen ska behandlas av regionfullmäktige den 8 april.
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär
att Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är
attraktiv för boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län
ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
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Region Kronobergs redovisar för femte året i rad ett positivt ekonomiskt
resultat, balansresultatet för 2019 uppgår till 66 mnkr. Sjukfrånvaron i
organisationen minskade jämfört med 2018 och uppgick i bokslutet till
5,0 procent vilket även understiger budgeterat mål.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning Region Krononberg 2019
 Årsredovisning Region Kronoberg 2019

34 Årsredovisning för patientnämnden
2019 (20RGK434)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar Årsredovisning för patientnämnden 2019 till
protokollet.
Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa
patienter att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål
besvarade. Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög
patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen
analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma
landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av
vården.
Årsredovisning för patientnämnden 2019 redovisar:


inkomna ärenden och synpunkter under året,



statistik avseende svarstider från vårdinrättningar,



vad patienter framför och vad vården svarar patienter,



stödpersonuppdraget,



patientnämndens roll i patientsäkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning patientnämnden 2019
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 § 4 PN Årsredovisning Patientnämnden 2019
 Årsredovisning Patientnämnd 2019

35 Ändring av aktieägare i
Företagsfabriken AB - hemställan
(20RGK87)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB
samt beslutar att inte nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen.
Sammanfattning

Region Kronoberg äger tillsammans med Videum AB och
Linnéuniversitetet aktiebolaget Företagsfabriken. Företagsfabriken i
Kronoberg AB är en företagsinkubator och en del av
innovationstödsystemet i Sverige. Företaget ägs av Region Kronoberg,
Videum AB, och Linnaeus University Development AB som äger 33,33
procent var av aktierna. Företagsfabriken arbetar för att förverkliga
drivna entreprenörers drömmar och utöka regionens intäktsbas genom
kvalificerad affärsutveckling.
Videum AB har i skrivelse ”Ändring av aktieägare i Företagsfabriken
AB” informerat Region Kronoberg om att Videum AB avser sälja sina
aktieposter till Växjö kommun. Videum AB hemställer därmed hos
Region Kronoberg att inte nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen.
Förvärvet beräknas ske senast den 31 december 2020.
Regionfullmäktige noterar ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB
samt beslutar att inte nyttja hembudsförbehållet i bolagsordningen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ändring av aktieägare i företagsfabriken AB
 Ändring av aktieägare i Företagsfabriken AB
 Bolagsordning Företagsfabriken AB
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36 Intraprenader i Region Kronoberg
(20RGK547)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Införa intraprenader i Region Kronoberg från och med den xx
2. Regionfullmäktige fastställer Riktlinje för intraprenader i Region
Kronoberg.
Sammanfattning

I Region Kronobergs budget 2020 med flerårsplan 2021-2022 framgår
att Region Kronoberg ska uppmuntra personalledda verksamheter,
intraprenader.
Intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade
befogenheter för verksamhet, personal och ekonomi inom ramen för
Region Kronobergs organisation och verksamhetsområden. Intraprenad
kan även beskrivas som en personalledd resultatenhet.
Intraprenad är inget juridiskt begrepp vilket innebär att den är tillåten
utifrån kommunallagen.
Syftet med att Region Kronoberg uppmuntrar verksamheter att drivas i
intraprenadform är att utveckla nya styrformer och arbetssätt då de bästa
idéerna oftast växer fram från medarbetarna själva. Intraprenad i form av
personalledda resultatenheter bidrar till ökat engagemang bland
medarbetarna och ökar delaktigheten samtidigt som beslutsvägarna
kortas. Intraprenader är samtidigt ett sätt att öka tilliten till professionen,
det vill säga en styrning byggd på förtroende, kunskap och engagemang.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Intraprenader i Region Kronoberg
 Riktlinje för entreprenader i Region Kronoberg
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37 Borgensåtagande för Växjö Småland
Airport AB (20RGK131)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Region Kronoberg ingår borgen för Småland Airport AB:s upplåning i
Kommuninvest AB omfattande 10 miljoner kronor.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande samt regiondirektör att
underteckna borgensförbindelsen.
3. Region Kronoberg kommer att ta ut en borgensavgift på 0,8 procent.
Sammanfattning

Region Kronoberg är majoritetsägare av Växjö Småland Airport AB.
Styrelsen för Småland Airport har beslutat om en nyupplåning på 10
miljoner kronor i Kommuninvest AB för att öka företagets likvida medel
och därmed tillskrivit Region Kronoberg om en förfrågan innebärande
att Region Kronoberg är borgenär för bolagets upplåning i
Kommuninvest AB.
Borgensavgift
Från och med 2013 gäller en ny lag om olagligt statsstöd. Avsikten med
statsstödsreglerna är att undvika att offentliga verksamheter bidrar till att
snedvrida konkurrensen inom sektorer där flera aktörer är aktiva på
marknadsmässiga villkor. Ett område som berörs av lagstiftningen är när
regioner går i borgen för sina bolags upplåning.
Lagen innehåller inte någon särskild reglering av borgensavgifter utan
kraven på sådana följer av de övergripande kraven på affärsmässighet,
vilka i sin tur även återspeglar de EU-rättsliga statsstödsreglerna.
Av den så kallade allbo-lagens förarbeten framgår att lånevillkoren för ett
kommunalt bostadsaktiebolag inte får påverkas av att det är en kommun
som äger bolaget. Om till exempel kommunen ingår ett borgensåtagande
för sitt bostadsaktiebolag ska en marknadsmässig avgift tas ut av
företaget.
En analys av kommunala bostadsföretags borgensavgifter till
kommunerna har gjorts av Konkurrensverket. Här jämförs de faktiska
borgensavgifterna enligt en modellberäknad borgensavgift.
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Analysen visar att genomsnittet på borgensavgiften är 0,36 procent för
de kommunala fastighetsbolagen och att den modellberäknade
borgensavgiften var 0,42 procent. Riktmärket för en marknadsmässig
borgensavgift är priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på
finansmarknaden.
Att man frågar banker förekommer såväl bland kommuner som hamnat
lågt som högt. En av kommunerna tydliggör i sitt svar till
Konkurrensverket problemen med att be en affärsbank att vid
lånetillfället prissätta krediter mot kommunal borgen respektive med
pantbrev som säkerhet. Om banken är villig att svara är det ändå inte
säkert att resultatet blir korrekt eftersom en affärsbank normalt föredrar
en kommunal borgen som säkerhet, vilket talar för att sätta priset för lån
mot pantbrev högt. Förfrågan medför även administrativa kostnader för
bankerna trots att banken vet att man med stor sannolikhet inte kommer
att få krediten ifråga.
Finns inte möjlighet att göra en jämförelse enligt ovan bör rimligen
hänsyn tas till borgen och de underliggande lånets egenskaper, såsom
lånebelopp, löptid, säkerheter, ekonomisk ställning, framtidsutsikter,
verksamhetssektor med mera.
Tas det i beaktande att Småland Airports verksamhet är mer riskfylld än
kommunala bostäder och att den ekonomiska ställningen i bolaget
tillsammans med flera är av sämre resultat pekar det mot att en högre
avgift än den modellberäknade borgensavgiften på 0,42 procent borde
tillämpas.
Växjö kommun som också är ägare av Småland Airport har en
borgensavgift på 0,8 procent mot sina dotterbolag och 0,6 procent om
pant finns.
Sammantagen leder detta till att förslaget är att ta ut en borgensavgift på
0,8 procent
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Borgensåtagande för Växjö Småland Airport AB
 Styrelsens upplåning Växjö Småland Airport AB
 Rapport borgensavgifter Konkurrensverket
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38 Köpekontrakt för fastigheterna Räppe
7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1
(19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna köpekontrakt för fastigheterna Räppe 7:3 och Räppe
Stärkelsefabrik 2:1 till en köpeskilling om sjuttiofyra miljoner (74 000
000) kronor. Medel anslås ur Region Kronobergs likvida medel.
2. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna
köpekontraktet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 73/19 att Region Kronoberg skulle ingå
en avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till
mark i Räppe för byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö. Diskussioner
har förts mellan parterna och resulterat i ett förslag till köpekontrakt för
fastigheten Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1. Tillträdesdag är den
10 januari 2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Köpekontrakt för fastigheterna Växjö Räppe 7:3
och Växjö Räppe Stärkelsefabrik 2:1
 Köpekontrakt Växjö Räppe 7:3 samt Växjö Räppe Stärkelsefabrik 2:1
 Rapport inför förvärv - Kommunfastigheterna
 Bilaga A, Due diligence rapport från RosholmDell
 Bilaga B1, Rapport Geoteknik Räppe 7-3
 Bilaga B2, Rapport Geoteknik Räppe Stärkelsefabrik 2-1
 Bilaga C1, Utredningsprotokoll besiktning av fastigheter
 Bilaga C2, Kommentarer från Regionservice - fastigheter

39 Avsiktsförklaring avseende nytt
akutsjukhus i Växjö (19RGK220)
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40 Svar på motion – Inför en regional
lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter
för barn och unga under skollov
(19RGK1895)
Förslag till beslut

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

Henrietta Serrate (S), Lovisa Alm (S) och Magnus Carlberg (S) har i en
motion föreslagit att Region Kronoberg inför en lovpott ur vilken
föreningar kan äska pengar för att anordna avgiftsfria kultur- och
idrottsaktiviteter för barn och unga under sport-, påsk- och höstlov.
Syftet är att säkerställa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga
oavsett uppväxtvillkor.
Motionen behandlar i huvudsak frågor som rör det kommunala ansvaret
såsom exempelvis stöd till det lokala föreningslivet. Kommunerna är
också viktiga som samordnande aktör för att säkerställa att information
kring enskilda föreningars aktiviteter når barn och unga. En satsning i
enlighet med motionen behöver ske på rätt nivå. Region Kronoberg
finansierar i hög utsträckning verksamhet med barn och unga som
prioriterad målgrupp genom driftsanslag till regionala
kulturorganisationer. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat
omfattande strategier men också olika former av tjänster till
kommunerna för att möjliggöra kultur för barn och unga i hela länet.
Förutsättningarna på lokal nivå i form av ekonomi och andra resurser
påverkar dock möjligheterna för det regionalt finansierade kulturutbudet
att nå barn och unga i hela länet. Med hänsyn till det redan finansierade
regionala utbudet, det kommunala ansvaret för frågorna samt
kulturnämndens ekonomiska ramar är det i dagsläget inte motiverat att
genomföra verksamhet i enlighet med motionen.
Kulturnämnden beslutade § 10/20 att föreslå regionfullmäktige avslå
motionen.
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför en regional lovpott för kultur- och
idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov
 Motion - Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter
för barn och unga under skollov

Kallelse

 §10 KN Svar på motion – Inför en regional lovpott för kultur- och
idrottsaktiviteter för barn och unga under skollov

41 Svar på motion – Minskad
administrationstid för regionens läkare
(19RGK2027)
Förslag till beslut

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

Christer Persson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger
hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med profession och
fackförbund ta kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
med förslag om att SKR gentemot regeringen driver frågan att våra
läkare ska befrias från uppgiften att förse sjukförsäkringen med intyg
som inte är medicinskt motiverade.
Svar på motion
I modern hälso- och sjukvård arbetar läkare med olika typer av
arbetsuppgifter. Det handlar om direkt patientarbete men också om en
stor mängd indirekt patientarbete och rent administrativa
arbetsuppgifter. På senare år har arbetsmängden gällande de båda senare
ökat. En del i detta handlar om utfärdande av medicinska intyg av olika
slag samt begärda kompletteringar till dessa på grund av förändrade
rutiner hos Försäkringskassan. Detta innebär mindre tid till direkt
patientarbete och en allt större diskrepans mellan mängden
arbetsuppgifter och mängden tid att utföra dessa för läkare. I
verksamheter med låg bemanning är detta extra påtagligt.
Läkaren roll i sjukskrivningsprocessen är central enligt
Socialförsäkringsbalken. Detta finns stöd för inom professionen, som
menar att det är av vikt att bedöma hälsotillstånd och arbetsförmåga,
men att medicinskt omotiverade intyg och kompletteringar bör minska i
omfång.
I motionen efterfrågas om läkaren alltid är den bäst använda
professionen för att bedöma arbetsförmåga. Ett arbete pågår inom
primärvård och rehab när det gäller bedömning av aktivitets- och
funktionsförmåga i relation till det arbete den aktuella patienten har.

Kallelse

Utgångspunkten är att även dra nytta av andra professioners
bedömningar. Det handlar om rätt använd kompetens för den aktuella
bedömningen, om att dokumentera på ett sökbart sätt och att samverka
med ansvarig läkare för högkvalitativa intyg.
Sedan 2006 har det gjorts avsevärda ekonomiska satsningar för att
förbättra sjukskrivningsprocessen genom överenskommelser mellan
staten och SKR. Med syfte att ytterligare utreda och ge förslag på en
välfungerande sjukskrivningsprocess pågår sedan 2018 en nationell
utredning. I princip pågår därmed det arbete som efterfrågas i motionen.
Den nationella utredaren ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen
den 30 april 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Minskad administrationstid för regionens
läkare
 Motion om minskad administrationstid för regionens läkare
 §29 HSN Svar på motion - Minskad administrationstid för regionens
läkare

42 Svar på motion – Kan Småland Airport
bli testflygplats för elektriska flygplan?
(20RGK275)
Sammanfattning

Handlingar utdelas senare.
Beslutsunderlag

 Motion - Kan Småland Airport bli testflygplats för elektriska flyg?

Kallelse

43 Begäran om entledigande samt val av ny
ersättare i folkhälsoberedningen för
tiden till och med den 31 december 2022
(18RGK840)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen entledigar Julia Berg (S) från uppdrag som ersättare i
folkhälsoberedningen.
2. Regionstyrelsen utser NN (S) till ny ersättare i folkhälsoberedningen.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
folkhälsoberedningen - Julia Berg (S)

