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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 16 april
2020.

3

Linjetrafikupphandling 2023,
avtalsfrågor (19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att inriktningen för avtalsfrågor
ska vara följande:
1. Avtalstiden för linjetrafikupphandling 2023 ska vara 12 år.
Övertagandeklausuler ska inte tillämpas för någon del avtalet.
2. Trafiken ska paketeras i tre olika upphandlingsområden enligt följande:
- Upphandlingsområde 1: Växjö stadstrafik. Anbud ska enbart kunna
lämnas på hela upphandlingsområdet.
- Upphandlingsområde 2: Regiontrafik med stationeringsort Växjö.
Anbud ska enbart kunna lämnas på hela upphandlingsområdet.
- Upphandlingsområde 3: Regionbusstrafik med annan stationeringsort
än Växjö samt Älmhults stadstrafik. Upphandlingsområde 3 delas upp i
ett trafikområde per stationeringsort med vardera ca 1-25 fordon, det ska
vara möjligt att lämna anbud på ett enskilt trafikområde. Stationeringsort
Ljungby delas upp i två trafikområden, ett trafikområde för A-bussar och
ett trafikområde för B-bussar.
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3. Avtalsformen för samtliga upphandlingsområden ska vara en
kombination av produktionsersättning och
kvalitetsincitamentsersättning.
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 - Avtalsfrågor för Linjetrafikupphandling 2023
 Tjänsteskrivelse - Beslutsunderlag för avtalsfrågor för
Linjetrafikupphandling 2023
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Statsbidrag för vårdkompensation till
privata vårdgivare (20RGK341)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar bidraget för
vårdmomskompensation till privata vårdgivare som finansiering av
tidigare beslut att höja gränsen för de privata vårdcentralerna att ansöka
om ytterligare vårdkompensation upp till 4 procent.
Sammanfattning

Ny praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref 41) och
EU-domstolen har inneburit kostnadsökningar för de privata utförare
inom hälso- och sjukvården som hyr in vårdpersonal.
För att kompensera de privata vårdcentralerna för den ökade
momskostnaden HFD-domen innebär beslutade regionstyrelsen §

Kallelse

168/19 att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
ytterligare momskompensation från 3 procent upp till maximalt 4
procent från och med verksamhetsåret 2019. Beslutet innebär att Region
Kronoberg får ökade kostnader på uppskattningsvis 3 - 5 mnkr i
Vårdvalet.
I budgetpropositionen 2020 föreslog regeringen att 210 miljoner kronor
per år under en treårsperiod skulle avsättas till regionerna för att
förbättra förutsättningarna för aktörerna att anpassa sin verksamhet till
det nya kostnadsläget. Riksdagen har antagit regeringens förslag till
budget.
Beslutet innebär att regeringen har avsatt 210 miljoner årligen för åren
2020 - 2022. Medlen fördelas mellan regionerna baserat på
befolkningsandel per 1 november 2019. För Region Kronobergs utgör
bidraget 4 096 227 kr för år 2020.
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas därmed i Region Kronoberg som finansiering
för den ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet
att öka möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från
maximalt 3 procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får
därmed ersättning via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare
har haft fr o m 2020.
Villkor för år 2020


Medlen ska rekvireras hos Kammarkollegiet senast den 15
november 2020.



Redovisning av hur medlen använts ska lämnas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021.



Ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2021.



Medel som ej utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet
senast den 31 mars 2021.

Ekonomisk fördelning av statsbidrag per verksamhet
Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls. Medlen tillskjuts i sin helhet
Vårdvalet som finansiering av ökade kostnader för
vårdmomskompensation till privata vårdgivare.
Ansvarig för överenskommelsen

Kallelse

(Att vara ansvarig innebär ansvar för att Regionen uppfyller
överenskommelsens kriterier och ta fram handlingsplan och göra
återrapportering i de fall där det ska göras)
Bidraget är nära kopplat till Vårdvalet som ingår i Beställarföretaget och
som Kundvalsenheten ansvarar för. Ansvarig för överenskommelsen är
därmed:


Verksamhetschef för Kundvalsenheten

Marie Jadner

Ansvarig för rekvirering/fakturering


Verksamhetschef för Kundvalsenheten Marie Jadner

Ansvarig för att redovisning av kostnader och intäkter är rättvisande


Verksamhetschef för Kundvalsenheten Marie Jadner

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Statsbidrag för vårdmomskompensation till privata
vårdgivare
 Regeringsbeslut - Medel till regioner för att omförhandla avtal med
privata utförare som fått ökade bemanningskostnader
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Socialstyrelsens beslut avseende
statsbidrag för 2020 för
utvecklingsarbete i primärvården för att
vid psykisk ohälsa förebygga och
behandla ohälsosamma levnadsvanor
(20RGK454)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar Socialstyrelsens beslut till
protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag för 2020 för
utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och
behandla ohälsosamma levnadsvanor. Som syfte med utvecklingsarbetet
angav Region Kronoberg ”minskad psykisk ohälsa och ökad folkhälsa
genom att öka tillgängligheten till psykosociala resurser (psykologer och
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behandlare med KBT Steg 1-kompetens) i primärvården genom att
anpassa arbetssätt efter invånarnas behov.”
Socialstyrelsen beslutade 2020-03-12 att avslå Region Kronobergs
ansökan.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Socialstyrelsens beslut avseende statsbidrag för
2020 för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa
förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor
 Beslut - Ansökan om statsbidrag avslås
 Ansökan - statsbidrag psykisk ohälsa och levnadsvanor 2020
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Socialstyrelsens beslut avseende
statsbidrag för 2020 för
utvecklingsarbete i primärvården för att
vid psykisk ohälsa förebygga och
behandla ohälsosamma levnadsvanor
(20RGK626)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar Socialstyrelsens beslut till
protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag för 2020 för
utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och
behandla ohälsosamma levnadsvanor. Som syfte med utvecklingsarbetet
angav Region Kronoberg:
”Det övergripande syfte är att skapa struktur kring arbetet med
levnadsvanor för att på så vis främja hälsosamma levnadsvanor hos
personer med psykisk hälsa och om möjligt främja psykisk hälsa genom
att upptäcka ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda stöd och åtgärder
för dessa inn de ev. ger en klinisk påverkan på den psykiska hälsan.
Ungdomsmottagningen i Ljungby har i kartläggningen uttryckt att de
upplever att hos de som mår dåligt och träffar psykosocial resurs/kurator
så är ofta levnadsvanor en del av problematiken i deras mående eller att
levnadsvanorna påverkas negativt av måendet. Samtidigt finns en
osäkerhet hos personalen kring bedömning, rådgivning, remittering och
dokumentation.
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Under projekttiden 2019 har det blivit tydligt att det saknas möjlighet att
erbjuda rekommenderat åtgärd för matvanor som tilltalar målgruppen
(saknas helt för personer < 18 år).”
Socialstyrelsen beslutade 2020-03-12 att bevilja Region Kronobergs
ansökan.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Socialstyrelsens beslut avseende statsbidrag för
2020 för utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa
förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor
 Ansökan - statsbidrag för 2020 för utvecklingsarbete i primärvården
för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma
levnadsvanor
 Beslut - statsbidrag beviljat
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Socialstyrelsens beslut avseende beslut
om statsbidrag för pilotverksamhet i
barnhälsovården (20RGK688)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar Socialstyrelsens beslut till
protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag för 2020 för
pilotverksamhet i barnhälsovården.
Socialstyrelsen har beviljat att Araby familjecenter –
barnmorskemottagning, barnhälsovård, tandvård och socialtjänst i
Region Kronoberg ska ingå i pilotverksamheten och beviljar 750 000
kronor för pilotverksamhet i barnhälsovården. Medlen avser ett område
med ett särskilt uppdrag, för medverkan med förebyggande socialtjänst i
det aktuella området.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Socialstyrelsens beslut om statsbidrag för
pilotverksamhet i barnhälsovården
 Beslut om statsbidrag för 2020 för pilotverksamhet i barnhälsovården
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Utbetalning av ersättning för
krisberedskap och civilt försvar 2020
(20RGK716)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot ersättningen samt
fördela den till säkerhetsenheten, regionstaben.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls.
Varje år betalar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut
en ersättning till regioner enligt 5 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap.
Beräkningarna för ersättningen för krisberedskap och civilt försvar utgår
från Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och
civilt försvar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utbetalning av ersättning för krisberedskap och
civilt försvar 2020
 Beslut om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lagen (2006:544)
om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
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Fördelning av statsbidrag avseende
civilt försvar (20RGK488)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot ersättningen samt
fördela den till säkerhetsenheten, regionstaben.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls.
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I överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
har överenskommits att totalt 1 800 000 kr ska fördelas till Region
Kronoberg för arbete med civilt försvar under 2020.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta emot ersättningen samt
fördela den till säkerhetsenheten, regionstaben.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - fördelning av statsbidrag avseende civilt försvar
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner 2020 – Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister, civilt
försvar 2020

10 Val av ombud till ägarråd för Inera AB
2020 (20RGK122)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ordinarie
ombud samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region
Kronoberg på ägarråd för Inera AB den 13 maj 2020.
Beslutsunderlag

 Inbjudan ägarråd för Inera AB, 2020-05-13

11 Val av ombud till bolagsstämma för
RyssbyGymnasiet AB 2020 (20RGK403)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Sven Sunesson (C) till ordinarie
ombud samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region
Kronoberg på bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB den 20 maj 2020.
Beslutsunderlag

 Kallelse bolagsstämma 2020 Region Kronoberg
 Dagordning vid ordinarie bolagsstämma 20200520.
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12 Val av ombud till bolagsstämma för AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg 2020
(20RGK120)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma
för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg den 17 april 2020.
Beslutsunderlag

 Kallelse till ordinarie bolagsstämma

13 Val av ombud till årsstämma för Växjö
Småland Airport AB 2020 (20RGK131)
Förslag till beslut

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

 Kallelse - Årsstämma 2020, Växjö Småland Airport AB, 2020-04-27

14 Tidsättning av motion - Stoppa
gräddfilerna i vården (20RGK634)
Förslag till beslut

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

 Motion - Stoppa gräddfilerna i vården
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15 Tidsättning av motion om att arbeta för
att sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska
få status som universitetssjukhus
(20RGK548)
Förslag till beslut

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

 Motion om att arbeta för att sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska få
status som universitetssjukhus

16 Inbjudan till informationstillfälle
avseende Åtgärdsvalsstudie Kust- till
kustbanan (19RGK2207)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder Thomas Ragnarsson (M) att
delta vid Trafikverkets information den 1 juni 2020 angående Kust till
kustbanan från Göteborg till Kalmar/Karlskrona.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till informationstillfälle Åtgärdsvalsstudie Kust- till
kustbanan 2020-06-01

17 Inbjudningar kurser och konferenser
(20RGK74)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder Sven Sunesson (C) och Henrietta
Serrate (S) att delta vid Västsvenska EU-konferensen Europaforum den
24-15 september 2020
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Beslutsunderlag

 Västsvenska EU-konferensen Europaforum 24-25 september 2020

18 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 21 april.

19 Avsiktsförklaring avseende förvärv av
bolagen Markservice Norrängen AB i
Växjö och Markservice Växjörenen 3 AB
(19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Ingå avsiktsförklaringen med Markservice i Växjö Holding AB
avseende förvärv av Markservice Norrängen AB i Växjö och dess
fastighet Norrängen 3 i Växjö.
2. Ingå avsiktsförklaringen med Markservice i Växjö Holding AB
avseende förvärv av Markservice Växjörenen 3 AB och dess fastighet
Renen 3 i Växjö.
3. Uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att
underteckna ovanstående avsiktsförklaringar.
Sammanfattning

Markservice är ägare till dotterbolagen Markservice Norrängen AB i
Växjö (org.nr. 556232-3617) och Markservice Växjörenen 3 AB (org.nr.
559189-3481). Bolagen är ägare till fastigheterna Norrängen 3 i Växjö
och Renen 3 i Växjö.
Region Kronoberg är intresserade av att förvärva fastigheterna
Norrängen 3 och Renen 3 genom att förvärva ovanstående dotterbolag
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för utveckling av en ny bussdepå på Norrängen, Norremark i enlighet
med regionstyrelsens arbetsutskotts beslut § 310/19.
Parterna har inlett diskussioner i syfte att ingå avtal om Region
Kronobergs förvärv av bolagen med inneliggande fastigheter och avser
att fortsätta dessa diskussioner i enlighet med de riktlinjer som läggs fast
i avsiktsförklaringarna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avsiktsförklaring avseende förvärv av bolagen
Markservice Norrängen AB i Växjö och Markservice Växjörenen3 AB
 Avsiktsförklaring med Markservice i Växjö Holding AB avseende
förvärv av markservice Norrängen AB i Växjö och dess fastighet
Norrängen 3 i Växjö
 Avsiktsförklaring med Markservice i Växjö Holding AB avseende
förvärv av Markservice Växjörenen 3 AB och dess fastighet Renen 3 i
Växjö
 Karta över Norrängen 3 och Renen 3

20 Rivning av hus Norrängen (20RGK664)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Riva hus Norrängen Växjö för att möjliggöra nybyggnation av ny
bussdepå.
2. Kostnader för rivningen om ca 9 miljoner kronor finansieras av
tilläggsbudget för driftmedel som fastställdes av regionfullmäktige i
februari 2020.
Sammanfattning

I samband med förnyad upphandling avseende bussar för kollektivtrafik i
Växjö stad kommer trafiken ställas om till el-drift. För att klara laddinfrastruktur för denna fordonsflotta behöver en ny bussdepå skapas på
tomten där Norrängen idag finns. Regionstyrelsen föreslås därför besluta
om rivning av hus Norrängen Växjö för att möjliggöra nybyggnation av
bussdepå.
Kostnader för rivningen beräknas uppgå till ca 9 miljoner kronor och
föreslås finansieras av tilläggsbudget för driftmedel som fastställdes av
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regionfullmäktige i februari 2020 och där medel för rivningar och
provisorier avsattes om totalt 20 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag til beslut - Rivning av hus Norrängen
 Bilaga 1, Kalkyl rivning Norrängen
 Rapport inför beslut rivning Norrängen

21 Remissyttrande – SOU 2019:63 Mer
Biogas! För ett hållbart Sverige
I2019/03474/E (20RGK237)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Utredningen har kartlagt hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara
på bästa sätt och gett förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga
villkor genom långsiktigt stabila spelregler. Utredningen föreslår två
stödpaket. Stödpaket I syftar till att stötta produktion och förädling av
biogas från rötning. Paketet innehåller en gödselgaspremie, en
uppgraderingspremie och en förvätskningspremie. Stödpaket II syftar till
att bredda produktionen, förädlingen och användningen av förnybara
gaser inom fler industrisektorer. Syftet är att biogas ska kunna bidra till
att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt
sätt samt utjämna den konkurrensproblematik som idag existerar mellan
svenska och importerad biogas. Utredningen föreslår också fortsatt
skattebefrielse för biogasen.
Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag
och anser att det är viktigt att förslagen genomförs skyndsamt för att öka
produktionen och användningen av biogas i Sverige. Ett
produktionsstöd med förutbestämda ersättningsnivåer behövs för
konkurrensneutralitet gentemot importerad biogas och långsiktighet för
investeringar.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande SOU 2019:63 Mer biogas för ett
hållbart Sverige
 Remissyttrande - SOU 2019:63 Mer biogas för ett hållbart Sverige
 Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige

22 Remissyttrande – Regionalt
trafikförsörjningsprogam 2021 – 2035
för Jönköpings län (RJL 2019/2969)
(20RGK318)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Region
Jönköpings län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Jönköpings län beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående
remiss. Svar ska lämnas senast 4 maj.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Jönköpings län, likt
landets övriga regioner, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet är ett
strategiskt dokument som på ett övergripande sätt ska beskriva det
samlade behovet av regional kollektivtrafik.
Delarna som ska belysas och behandlas i ett trafikförsörjningsprogram är
komplexa och innehåller många delkomponenter. Region Jönköpings län
har i sitt trafikförsörjningsprogram en bra och tydlig struktur. Region
Kronoberg ser dock att vissa delar i programmet skulle kunna
förtydligas.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 - 2035
för Jönköpings län
 Remissyttrande - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021 - 2035 för
Jönköpings län
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 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för
Jönköpings län

23 Svar på skrivelse angående riktlinjer
kring regionens fördelning av
vårdmoms (20RGK453)
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 Praktikertjänst AB
angående regionens riktlinjer för fördelning av vårdmoms.
Bakgrund
Ny praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref 41) och
EU-domstolen har inneburit kostnadsökningar för de privata utförare
inom hälso- och sjukvården som hyr in vårdpersonal.
För att kompensera de privata vårdcentralerna för den ökade
momskostnaden HFD-domen innebär beslutade regionstyrelsen §
168/19 att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
ytterligare momskompensation från 3 procent upp till maximalt 4
procent från och med verksamhetsåret 2019. Beslutet innebär att Region
Kronoberg får ökade kostnader på uppskattningsvis 3,2 – 6,5 mnkr i
Vårdvalet.
I budgetpropositionen 2020 föreslog regeringen att 210 miljoner kronor
per år under en treårsperiod skulle avsättas till regionerna för att
förbättra förutsättningarna för aktörerna att anpassa sin verksamhet till
det nya kostnadsläget. Riksdagen har antagit regeringens förslag till
budget.
Beslutet innebär att regeringen har avsatt 210 miljoner årligen för åren
2020 - 2022. Medlen fördelas mellan regionerna baserat på
befolkningsandel per 1 november 2019. För Region Kronobergs utgör
bidraget 4 096 227 kr för år 2020.
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas därmed i Region Kronoberg som finansiering
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för den ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet
att öka möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från
maximalt 3 procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får
därmed ersättning via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare
har haft fr o m 2020.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas i Region Kronoberg som finansiering för den
ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet att öka
möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från maximalt 3
procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får därmed ersättning
via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare har haft från och
med 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse angående riktlinjer kring
regionens fördelning av vårdmoms
 Begäran om riktlinjer kring Regionens fördelning av vårdmoms
 Momskompensation 2019

24 Svar på skrivelse angående regionens
hantering av vårdkompensation
(20RGK442)
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 Vårdföretagarna
angående regionens hantering av vårdkompensation.
Bakgrund
Ny praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref 41) och
EU-domstolen har inneburit kostnadsökningar för de privata utförare
inom hälso- och sjukvården som hyr in vårdpersonal.
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För att kompensera de privata vårdcentralerna för den ökade
momskostnaden HFD-domen innebär beslutade regionstyrelsen §
168/19 att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
ytterligare momskompensation från 3 procent upp till maximalt 4
procent från och med verksamhetsåret 2019. Beslutet innebär att Region
Kronoberg får ökade kostnader på uppskattningsvis 3,2 – 6,5 mnkr i
Vårdvalet.
I budgetpropositionen 2020 föreslog regeringen att 210 miljoner kronor
per år under en treårsperiod skulle avsättas till regionerna för att
förbättra förutsättningarna för aktörerna att anpassa sin verksamhet till
det nya kostnadsläget. Riksdagen har antagit regeringens förslag till
budget.
Beslutet innebär att regeringen har avsatt 210 miljoner årligen för åren
2020 - 2022. Medlen fördelas mellan regionerna baserat på
befolkningsandel per 1 november 2019. För Region Kronobergs utgör
bidraget 4 096 227 kr för år 2020.
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas därmed i Region Kronoberg som finansiering
för den ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet
att öka möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från
maximalt 3 procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får
därmed ersättning via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare
har haft fr o m 2020.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas i Region Kronoberg som finansiering för den
ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet att öka
möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från maximalt 3
procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får därmed ersättning
via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare har haft från och
med 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse angående regionens hantering av
vårdkompensation
 Skrivelse från Vårdföretagarna - Regionens hantering av
vårdmomskompensation
 Momskompensation 2019
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25 Svar på skrivelse angående hemställan
av information avseende riktade
statsbidrag för momskompensation
2020-2022 (20RGK422)
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 Capio AB angående
hemställan av information avseende riktade statsbidrag för
momskompensation 2020-2022.
Bakgrund
Ny praxis från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref 41) och
EU-domstolen har inneburit kostnadsökningar för de privata utförare
inom hälso- och sjukvården som hyr in vårdpersonal.
För att kompensera de privata vårdcentralerna för den ökade
momskostnaden HFD-domen innebär beslutade regionstyrelsen §
168/19 att öka de privata vårdcentralernas möjlighet att ansöka om
ytterligare momskompensation från 3 procent upp till maximalt 4
procent från och med verksamhetsåret 2019. Beslutet innebär att Region
Kronoberg får ökade kostnader på uppskattningsvis 3,2 – 6,5 mnkr i
Vårdvalet.
I budgetpropositionen 2020 föreslog regeringen att 210 miljoner kronor
per år under en treårsperiod skulle avsättas till regionerna för att
förbättra förutsättningarna för aktörerna att anpassa sin verksamhet till
det nya kostnadsläget. Riksdagen har antagit regeringens förslag till
budget.
Beslutet innebär att regeringen har avsatt 210 miljoner årligen för åren
2020 - 2022. Medlen fördelas mellan regionerna baserat på
befolkningsandel per 1 november 2019. För Region Kronobergs utgör
bidraget 4 096 227 kr för år 2020.
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas därmed i Region Kronoberg som finansiering
för den ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet
att öka möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från
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maximalt 3 procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får
därmed ersättning via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare
har haft fr o m 2020.
Region Kronobergs ställningstagande till skrivelsen
Regeringens beslut att avsätta medel till regionerna för att omförhandla
avtal med privata utförare som har fått ökade kostnader med anledning
av vårdmomsen betraktas i Region Kronoberg som finansiering för den
ökade kostnaden Region Kronoberg fått som en följd av beslutet att öka
möjlighet att ansöka om ytterligare momskompensation från maximalt 3
procent till maximalt 4 procent. Region Kronoberg får därmed ersättning
via statsbidraget för kostnader som privata vårdgivare har haft fr o m
2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse angående hemställan av
information avseende riktade statsbidrag för momskompensation
2020-2022
 Momskompensation 2019
 Hemställan av information avseende riktade statsbidrag för
momskompensation 2020--2022

26 Svar på skrivelse angående åtgärder
med anledning av Coronaviruset
(20RGK619)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svar på skrivelse till Vårdföretagarna
angående åtgärder med anledning av Coronaviruset.
Sammanfattning

Vårdföretagarna har i skrivelsen lämnat förslag som kan underlätta
vårdarbetet och bidra till en bättre personalförsörjning när trycket på
vården och omsorgen nu ökar markant med anledning av Coronaviruset.
Vårdföretagarna har vänt sig till regeringen, kommuner och ett antal
myndigheter.
Region Kronoberg har tagit del av det gemensamma uttalande om
inriktning avseende regioners och vårdföretags samverkan med
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anledning av den pågående pandemin som Sveriges Kommuner och
Regioner gjort tillsammans med vårdföretaget Almega den 24 mars 2020.
Privata vårdgivare kan bidra på olika sätt under den pågående pandemin.
Hur insatserna kan se ut avgörs av regionernas behov utifrån den
aktuella situationen. Region Kronoberg avser att följa den gemensamma
inriktningen som det gemensamma uttalandet avser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Skrivelse från Vårdföretagarna angående åtgärder
med anledning av Coronaviruset
 Svar på skrivelse angående Åtgärder med anledning av coronaviruset
 Skrivelse från Vårdföretagarna om åtgärder med anledning av
coronaviruset

27 Svar på skrivelse – Hur kan Region
Kronoberg stötta näringslivet och
snabbt bemanna vård och omsorg?
(20RGK666)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets
nästkommande extra sammanträde för en muntlig redogörelse.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i skrivelse ”Hur kan
Region Kronoberg stötta näringslivet och snabbt bemanna” ställt
följande frågor:


Kan Region Kronoberg lägga ordar på skyddsutrustning och
annat nödvändigt hälso- och sjukvårdsmaterial till företag, vars
ordinarie produktion ligger nere, i regionen?



Hur kan Region Kronoberg på andra sätt stötta det lokala
näringslivet?



På vilka sätt kan Region Kronoberg hjälpa företag och
organisationer (inklusive kommuner) i regionen att ta del av
varandras personal – exempelvis genom att företag som varslar
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och de som behöver mer arbetskraft kan hjälpa varandra genom
någon typ av ’utlåning’?


Kan vård- och omsorgscollage ta fram en snabbutbildning för att
öka möjligheten att bemanna vård- och omsorg med personal?

Regionstyrelsens ordförande har kallat till extra arbetsutskott varje vecka
med anledning av konsekvenserna av COVID-19. Det extra
arbetsutskottet syftar till att lämna en lägesrapport, samt ge ledamöterna
möjlighet att ställa frågor liknande de ovanstående, i syfte att inte belasta
verksamheten i nuläget med att bereda svar på skrivelser, utan istället
fokusera på att stötta verksamheter med nödvändiga åtgärder.
Svar på skrivelse föreslås därför hänskjutas till det extra arbetsutskottet
där en muntlig redogörelse över denna och liknande frågeställningar
kommer besvaras i den mån det är möjligt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Hur kan Region Kronoberg
stötta näringsliv och snabbt bemanna vård och omsorg?
 Skrivelse - Hur kan Region Kronoberg stötta näringsliv och snabbt
bemanna vård och omsorg?

28 Förslag till beslut – Förebygg och
förbered för ökad psykisk ohälsa
(20RGK661)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar att svar på skrivelsen lämnas muntligt på ett av
regionstyrelsens arbetsutskotts extra sammanträden.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) föreslår i skrivelse ”Förebygg
och förbered för ökad psykisk ohälsa” att en arbetsgrupp med uppdraget
att se över hur Region Kronoberg på bästa sätt kan såväl förebygga och
som förbereda för en ökad psykisk ohälsa bland Kronobergarna tillsätts.
Regionstyrelsens ordförande har kallat till extra arbetsutskott varje vecka
med anledning av konsekvenserna av COVID-19. Det extra
arbetsutskottet syftar till att lämna en lägesrapport, samt ge ledamöterna
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möjlighet att ställa frågor liknande de ovanstående, i syfte att inte belasta
verksamheten i nuläget med att bereda svar på skrivelser, utan istället
fokusera på att stötta verksamheter med nödvändiga åtgärder.
Svar på skrivelse kommer lämnas muntligt på ett av regionstyrelsens
arbetsutskotts extra sammanträden, liknande frågeställningar kommer
besvaras i den mån det är möjligt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Förebygg och förbered för ökad
psykisk ohälsa
 Skrivelse - Förebygg och förbered för ökad psykisk ohälsa

29 Regiondagar 2021 (20RGK242)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Genomföra Regiondagar den 14–15 januari 2021.
2. Anslå 150 000 kronor ur regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årligen Regiondagar. Dagarna är en
återkommande samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. En
årlig aktivitet för att bland annat öka samverkan kring den regionala
utvecklingsstrategin.
Särskilt beslut om ledamöters deltagande fastställs i regionstyrelsens
arbetsutskott senare under 2020.
Förslaget är att regiondagarna hålls på Kosta Boda Art Hotel 14–15
januari 2021 lunch till lunch. En kostnadsmodell där deltagarna bekostar
logi och middag. Logi är en kostnad som även har tagits ut tidigare år.
Förslaget är att även kvällsaktiviteten, en trerätters middag bekostas av
externa deltagare. Totalt kommer en deltagaravgift för externa deltagare
(kommuner, myndigheter och bolag) som är med båda dagarna bli 1800
kr. För de deltagare som endast är med dag 1 men som väljer att delta på
kvällsaktiviteten kommer en avgift på 500 kr tas ut för att täcka
middagen.
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Förslaget är även att minska kostnaden för externa föreläsare genom att
endast budgetera för en extern föreläsare som tar arvode. År 2020 var
det två externa föreläsare som tog ut arvode samt ett antal föreläsare som
behövde logi och reseersättning.
Ett annat förslag är även att minska ner något på antalet deltagare, från
90–95 deltagare senaste åren till totalt 80 deltagare år 2021.
Som arrangör står Region Kronoberg för kostnaden för lokaler,
endagarsförrättningarna, det vill säga lunch, extra konferensrum samt
föreläsningskostnader.
Budgeten för regiondagarna blir utifrån ovan förslag:
Intäkter

Antal

kostnad

Externa deltagare 2 dagar
Externa deltagare 1 dag + middag
Externa deltagare 1 dag

55
0
0

1800
500
0

Total
kostnad
99 000
0
0

70

2400

168 000

10
0

450
445

4 500
0
30 000

Kostnader
Kosta tvådagarsförrättningar (två
halvdagskonferens +3-rätters
middag+logi+halvdagskonferens+lokalen
Cobalt) exkl. moms.
Kosta endagsförrättning (fika,lunch)
Middag kväll vid endagarsförrättning
Föreläsare
Total kostnad två extra lokaler för
seminarier
Oförutsedda kostnader

5 000

Totalt intäkter

99 000

Totalt kostnader

249 000

Budget

150 000

41 500
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - regiondagar 2021

30 Svar på medborgarförslag – Gröna
Kronoberg kan ta bort växthusgasen
från egna kollektiva fordon (20RGK186)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag angående vätgas som drivmedel i
regionens upphandling av bussar (Upphandling Linjetrafik 2023, dnr
19RGK387). Förslaget går ut på att regionstyrelsen ska ompröva tidigare
inriktningsbeslut vad gäller kravställning av drivmedel avseende
Upphandling Linjetrafik 2023.
Den sammantagna bedömningen är att vätgasdrivna bussar inte är ett
realistiskt alternativ för Upphandling Linjetrafik 2023. Regionstyrelsen
håller därmed fast vid tidigare inriktningsbeslut och avslår
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på medborgarförslag Gröna Kronoberg kan
ta bort växthusgasen från egna kollektiva fordon
 Förslag till svar på medborgarförslag - Gröna Kronoberg kan ta bort
växthusgasen från egna kollektiva fordon
 PM - Bränslecellsbussar -Bedömning av vätgas som drivmedel för
Växjö Stadsbusstrafik - Trvictor 2019(168974) (0)
 Maskad kopia Medborgarförslag Gröna Kronoberg kan ta bort
växthusgasen från egna kollektiva fordon
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31 Lokal överenskommelse Mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv
Växjö 2020-2022 (19RGK1742)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Lokal överenskommelse Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv Växjö 2020-2022 samt uppdrar åt
regionstyrelsens ordförande och regiondirektör att underteckna
överenskommelsen.
Sammanfattning

I Kronobergs län har arbetet med en strategisk överenskommelse om
mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv i Kronobergs län
pågått sedan 2018, och den nya överenskommelsen undertecknas av
parterna i mars 2020. Fyra delområden utgör grunden för
överenskommelsen; Arbetsmarknad/kompetens, Boende, Hälsa,
Delaktighet. Samtliga betraktas som beroende av varandra och som
förutsättning för en lyckad etablering i samhället.
Arbetet har pågått under 2019 och 2020 med att ta fram en lokal
överenskommelse för etablering och mottagande i Växjö. Denna ska i
första hand tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner
mellan Arbetsförmedlingen och Växjö kommun samt andra myndigheter
och organisationer såsom Regionen, Försäkringskassan och
Migrationsverket samt utveckla och bidra till en gemensam behovsbild
och målsättning för att nå uppsatta mål. Den ska också beskriva hur
samverkan kan ske med idéburna organisationer och det lokala
näringslivet. I andra hand är en lokal överenskommelse ett strategiskt
dokument kring samverkan. Målsättningen är ett levande dokument som
regelbundet följs upp och revideras. De delmål och samverkansområden
som tagits fram regionalt ligger till grund för den lokala
överenskommelsen och följer samma struktur.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Lokal överenskommelse Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv Växjö 2020-2022
 Lokal överenskommelse Växjö 2020-2022
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32 Regelverk för regionens olika råd och
dialogforum med patient- och
handikappföreningar (19RGK1444)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Föreslå regionfullmäktige upphäva sitt beslut § 153/14 avseende
reglemente för Region Kronobergs pensionärsråd. Reglementet upphör
att gälla den 31 augusti 2020.
2. Fastställa arbetsordning för Region Kronobergs pensionärsråd att gälla
från och med den 1 september 2020.
3. Inrätta Region Kronobergs råd för patient- och
handikapporganisationer från och med den 1 september 2020.
4. Fastställa arbetsordning för Region Kronobergs råd för patient- och
handikapporganisationer att gälla från och med den 1 september 2020.
5. Föreslå trafiknämnden att se över arbetsordning och reglemente för
trafiknämndens resenärsråd för att skapa ett enhetligt regelverk där alla
behandlas lika.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 270/19 att uppdra åt regiondirektören att
bereda förslag till regelverk för regionens olika råd och dialogforum med
patient- och handikappföreningar med inriktning att alla ska behandlas
lika.
Regionstyrelsen föreslås inrätta Region Kronobergs råd för patient- och
handikapporganisationer som därmed ersätter dialogforumet med
patient- och handikappföreningar. Vidare föreslås trafiknämnden att se
över arbetsordning och reglemente för trafiknämndens resenärsråd för
att skapa ett enhetligt regelverk där alla behandlas lika.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelverk för regionens olika råd och dialogforum
med patient- och handikappföreningar
 Arbetsordning för Region Kronobergs råd för patient- och
handikapporganisationer
 Arbetsordning för Region Kronobergs pensionärsråd
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 §89 RSAU Regelverk för regionens olika råd och dialogforum med
patient- och handikappföreningar

33 Beslut om allmän trafikplikt i
Kronobergs län – linjetrafik 2023
(20RGK203)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar om allmän trafikplikt i Kronobergs län samt till
lämpliga orter i angränsande län. Detta innefattar existerande trafik i:


Växjö stadstrafik



Älmhult stadstrafik



Kronobergs regionbusstrafik



Länsöverskridande trafik i stråket Växjö – Tingsryd – Ronneby



Länsöverskridande trafik i stråket Växjö – Ljungby – Halmstad



Länsöverskridande trafik i stråket Markaryd – Knäred – Veinge –
Halmstad



Länsöverskridande trafik i stråket Växjö – Åseda – Vetlanda



Länsöverskridande trafik i stråket Ljungby – Värnamo



Länsöverskridande trafik i stråket Åseda – Nybro



Länsöverskridande trafik i stråket Växjö – Åseda – Oskarshamn



Länsöverskridande trafik i stråket Växjö – Åseda – Hultsfred



Länsöverskridande trafik i stråket Markaryd – Örkelljunga

Beslut kring länsöverskridande trafik skickas till berörda regionala
kollektivtrafikmyndigheter i grannlänen för ett godkännande.

Kallelse

Sammanfattning

Region Kronoberg, genom Länstrafiken Kronoberg, planerar att under
de kommande åren upphandla region- och stadsbusstrafiken i
Kronobergs län samt till angränsande län, vilket innefattar Blekinge,
Halland, Jönköping, Kalmar och Skåne. Avtalsstarten för kommande
trafikavtal planeras till juni 2023.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) att den
regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att
besluta om allmän trafikplikt för aktuell trafik. I grund fattar Region
Kronoberg trafikpliktsbeslut om den trafik som avses utföras inom det
egna länet. Om trafiken ska passera länsgräns, som ett antal
kollektivtrafikstråk gör i detta fall, behövs ett godkännande av berörd
regional kollektivtrafikmyndighet om att beslut om allmän trafikplikt
gäller till lämplig ort i det angränsande länet.
Vid samråd inför upphandling (SIU) har inget intresse för att bedriva
trafiken på kommersiell grund framförts.
Genom att besluta om allmän trafikplikt innebär att Region Kronoberg
iklär sig ett ansvar att tillhandahålla den beslutade trafiken och ska ses
som ett verkställande av de intentioner som kommer till uttryck i
trafikförsörjningsprogrammet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt i Kronobergs län –
linjetrafik 2023
 Tjänsteskrivelse - Beslut om allmän trafikplikt i Kronobergs län –
linjetrafik 2023
 Allmän trafikpliktsutredning Kronobergs län - linjetrafik 2023

34 Svar på motion – Inför bekräftelse av
kallelse vid vårdbesök (19RGK2064)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.

Kallelse

Sammanfattning

Karl Paine (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ser över
möjligheten att införa en funktion där patienten bekräftar kallelsen till
vårdbesök. Motionären skriver att antalet uteblivna vårdbesök i
Kronoberg har ökat de senaste åren, vilket får konsekvenser för
tillgängligheten till vården och leder till onödig administration. Många
patienter bestrider sina fakturor vilket leder till en ökad administration.
Socialdemokraterna vill att möjligheten för patienten att bekräfta
kallelsen till vården ses över då det både skulle minska antalet uteblivna
besök och antalet fakturor som bestrids.
I den tjänstedesign som testas i pilotprojektet för digitala kallelser finns
det i dagsläget inga kända tekniska förutsättningar för bekräftelse av
kallelsen. Istället föreslås att verksamheterna utökar utbudet med
webbtidbok via 1177.se. Då kan patienten själv boka tid och bekräftelsen
är på så vis en del av handlingen som patienten själv utför genom att
välja en tid som passar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 44/20 att föreslå
regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion Inför bekräftelse av kallelse vid
vårdbesök
 Motion - Inför bekräftelse av kallelse till vårdbesök

35 Taxor och avgifter – hälso- och
sjukvården, egenavgift för hörapparater
(19RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
2. Inte debitera barn och unga någon egenavgift för hörapparat.
3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en
egenavgift vid förlorad hörapparat.
Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020.

Kallelse

Sammanfattning

Inför år 2018 gjordes en helhetsöversyn av regelverket för Egenavgifter
för tekniska hjälpmedel. Regionfullmäktige fastställde § 186/19 samtliga
taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården, bortsett från egenavgiften
för hörapparater eftersom ärendet var under utredning. Mot bakgrund av
översynen av egenavgifter föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden §
45/20 följande förändringar från och med den 1 juli 2020.
1. Höja egenavgiften för hörapparat till 950 kronor.
2. Inte debitera barn och unga någon egenavgift för hörapparat.
3. Ta bort avgiften för borttappad hörapparat och istället debitera en
egenavgift vid förlorad hörapparat.
Avgifterna gäller från och med den 1 juli 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Taxor och avgifter – hälso- och sjukvården,
hörapparater
 Bilaga 1 Utredning egenavgift för hörapparater
 Bilaga 2 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag

