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Kallelse

1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 7 maj
2020.

3

Information - Linjetrafikupphandling
2023, modell för kvalitetsincitament
(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. I beslut § 131/20
beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att inriktningen ska vara att
avtalsformen för samtliga upphandlingsområden ska vara en
kombination av produktionsersättning och
kvalitetsincitamentsersättning. Modell för kvalitetsincitament behöver nu
diskuteras för att utformningen ska kunna färdigställas i
upphandlingsdokumenten.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Linjetrafikupphandling 2023, modell för kvalitetsincitament

4

Slutredovisning investeringsprojekt

5

Lägesrapport – Nära vården i Region
Kronoberg (18RGK1891)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i januari 2019 att utse en parlamentarisk
arbetsgrupp i syfte att under 2019 bereda en handlingsplan 2020–2023
för hur den nära vården ska bedrivas i Region Kronoberg. I början av
2020 presenterades handlingsplanen och regionstyrelsen gav § 27/20
regiondirektören i uppdrag att genomföra planen. Detta arbete pågår.
Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör gav i november 2019 hälsooch sjukvårdens strategigrupp i uppdrag att arbeta med ”Omställning till
en god och nära vård i Kronoberg – konkretisering av målbild och
fortsatt arbete”. Uppdraget omfattade två steg, inledningsvis att förankra
och konkretisera en gemensam målbild för Region Kronoberg för att
sedan, genom samverkan med andra aktörer, skapa en gemensam
målbild för omställningen till nära vård i länet.
Under perioden december har hälso- och sjukvårdens strategigrupp
genomfört fyra workshops där strategigruppen utifrån
utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren och det politiska beslutet
har beskrivit målbild, vad Nära vård och Primärvården som nav innebär,
process- och beslutsstruktur och färdplanen med konkreta uppdrag.
Den bifogade rapporten är en sammanställning av resultatet från
dialogerna strategigruppen.
Samordnaren för arbetet är utsedd. Under april 2020 kommer
processgruppen att starta arbetet och de framtagna uppdragen från
regiondirektören kommer att lämnas ut till verksamheten. Arbetet med
Nära vård är ett långsiktigt arbete för de kommande åren fram till 2027
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och kommer kontinuerligt att rapporteras till hälso- och
sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag






6

Förslag till beslut - Lägesrapport Nära vården i Region Kronoberg
Process- och beslutsgrupper Nära vård april 2020
Rapport Nära vård 200331
§45 HSN AU Nära vård i Region Kronoberg - lägesrapport

Val av ombud till finansiärsmöte för
Almi Invest Småland & Öarna AB
(15RK284)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Karin Palmér att företräda Region
Kronoberg på finansiärsmöte för Almi Invest Småland & Öarna AB
den 1 juni 2020.
Sammanfattning

Almi Invest Småland & Öarna AB håller finansiärsmöte den 1 juni 2020,
klockan 10. Mötet sker digitalt.

7

Val av ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB 2020
(20RGK87)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma
för Företagsfabriken i Kronoberg AB måndagen den 29 juni 2020 kl.
10.30.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB (Linnéuniversitetets
holdingbolag) med en tredjedel vardera. Under 2020 planeras ett
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ägarskifte ske där Växjö kommun ersätter Videum AB som ägare.
Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade med en
ledamot vardera och därutöver fyra representanter från näringslivet.
Företagsfabriken i Kronoberg AB har kallat till bolagsstämma måndagen
den 29 juni 2020, klockan 10.30. Stämman hålls i Region Kronobergs
lokaler på Nygatan 20 i Växjö.
Region Kronoberg ska, i egenskap av delägare i bolaget, utse en
förtroendevald att representera organisationen på bolagsstämman.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Val av ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken

8

Val av ombud till bolagsstämma för
Sideum Innovation AB 2020 (20RGK184)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Ida Eriksson (M) till ordinarie
ombud att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma för Sideum
Innovation AB den 19 maj 2020.

9

Val av ombud till bolagsstämma för
Regionfastigheter Småland AB 2020
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Roland Gustbée (M) till ordinarie
ombud att företräda Region Kronoberg på bolagsstämma för
Regionfastigheter Småland AB den 19 maj 2020.
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10 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 19 maj.

11 Månadsrapport april för Region
Kronoberg (20RGK67)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 19 maj.

12 Information - Digitaliseringsarbete
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 19 maj.

13 Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården (16RK2368)
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 19 maj.

14 Forskningsbokslut 2019 (20RGK782)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Forskningsbokslut Region Kronoberg 2019 redovisar doktorander,
forskarkompetens och forskningsaktivitet för regionen som helhet,
inklusive regional utveckling.
I Forskningsbokslut Region Kronoberg 2019 – folkhälsa, hälso- och
sjukvård, SKR, redovisas de dimensioner som är fastställda av SKR och
som också kommer ingå i SKR:s nationella Forskningsbokslut. I det
kommer forskningsaktiviteten i alla Sveriges regioner redovisas och
justeras per 100 000 invånare. Detta gör att regionerna kan jämföras med
varandra.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Forskningsbokslut 2019
 Forskningsbokslut Region Kronoberg 2019
 Forskningsbokslut Region Kronoberg 2019 Folkhälsa, hälso- och
sjukvård, SKR

15 Skrivelse - Säkra vårdkapaciteten hos
privata vårdgivare i regionen
(20RGK759)
Sammanfattning

Svar på skrivelse utdelas senare.
Beslutsunderlag

 Skrivelse - Säkra vårdkapaciteten hos privata vårdgivare i regionen

16 Remissyttrande – SOU 2020:4 Vägen till
en klimatpositiv framtid M2020/00166/KI
(20RGK459)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:

Kallelse

Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar det till
Miljödepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Miljödepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Det svenska klimatpolitiska ramverket från 2017 anger att Sverige ska nå
nettonollutsläpp senast 2045 och ha negativa nettoutsläpp därefter.
Eftersom vissa utsläpp är svåra att undvika, till exempel från jordbruket,
får kompletterade åtgärder tillgodoräknas för att nå målen. Utredningen
innehåller förslag på strategi och handlingsplan för principer och mål för
kompletterande åtgärder som kommer krävas för att Sverige ska kunna
nå målen. Som kompletterande åtgärder räknas upptag av koldioxid i
skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av
biobränslen (bio-CCS) samt verifierade utsläppsminskningar genomförda
utanför Sveriges gränser.
Region Kronoberg ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens förslag
och anser att det är positivt med en strategi och handlingsplan för
kompletterande åtgärder för att öka upptag av koldioxid i atmosfären
men att huvudfokus framgent måste vara på omfattande
utsläppsminskningar. Regionen anser vidare att det är viktigt att arbetet
med att realisera handlingsplanen bör påbörjas skyndsamt då en del av
åtgärdsförslagen behöver analyseras och utredas ytterligare innan de kan
genomföras. Det är också viktigt att följa utvecklingen och kontinuerligt
utvärdera åtgärderna som genomförs då det råder en del osäkerhet kring
teknik, kostnader och genomförbarhet för vissa av de kompletterande
åtgärderna.
Region Kronoberg har synpunkter på några delar av utredningen som
regionen anser extra viktiga:
Inlagring av kollager i träprodukter
Träprodukter innebär långsiktigt kollager och möjlighet att ersätta andra
material. Det finns en stor potential för att öka användningen av trä
genom innovation och forskning. Även kortlivade produkter som
skogsbränsle och fiberprodukter har en stor betydelse för kolbalansen
eftersom de minskar användningen av fossila bränslen. Eftersom största
delen av det avverkade virket används till kortlivade produkter har detta
stor betydelse. Även här finns en mycket stor potential för innovation.
Det kommer vara av stor betydelse att politiska beslut tas som gynnar
viljan att driva innovation av och investering i nya träprodukter.
Nya styrmedel eller styrmedelsförändringar
Av skogsmarken i Småland är 74 % privatägd och består huvudsakligen
av små familjeägda fastigheter. Ändringar av regel- och styrsystem kan ha
mycket olika effekter på små och stora markägare. Ökad intensitet i
skötsel, flermålsplanering, ökade krav genom certifiering och regelsystem
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ökar tid och kostnader och kan göra skogsbruket mindre lönsamt och
intressant. Det kan få negativa konsekvenser för önskvärda mål. Det är
därför viktig att mindre skogsfastigheter kommer hanteras på annat sätt
än stora.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande SOU 2020:4 Vägen till en
klimatpositiv framtid
 Remissyttrande - SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid
M2020/00166/Kl
 Remiss - Vägen till en klimatpositiv framtid

17 Regionstyrelsens delårsrapport mars
2020 (20RGK53)
Sammanfattning

Handlingar utdelas senare.

18 Region Kronobergs delårsrapport mars
2020 (20RGK53)
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 57/20 att bordlägga ärendet
Delårsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden mars 2020, vilket innebär
att handlingar i ärendet Region Kronobergs delårsrapport mars 2020
kommer att kunna delges först inför regionstyrelsens sammanträde den
19 maj.
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19 Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata
utförare på uppdrag av Region
Kronoberg (19RGK1280)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna
över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL
3 kap 12 §. Region Kronoberg är fortfarande ansvarig gentemot
invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet
som bedrivs i egen regi.
Regionfullmäktige ska varje mandatperiod i enlighet med KL 5 kap 3 §
fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Regionfullmäktige kan
inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i
form av till exempel uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens
insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar
som ligger framåt i tiden.
Ändringarna som föreslås i Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region
Kronoberg har sin grund i ändringar i kommunallagen samt
regionfullmäktiges beslut om införande av vårdval BUP.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Program för uppföljning och insyn av verksamhet
som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg
 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

