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Kallelse

1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 27 maj
2020.

3

Byggnation av nytt sjukhus i Växjö
(19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar information.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp för projektet
byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö. Stefan Lundin, projektledare,
lämnar en lägesrapport vid arbetsutskottets sammanträde.

4

Fastighetsutvecklingsplan
Sigfridsområdet - diskussion
(20RGK425)
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5

Fördelning av Socialstyrelsens
utvecklingsmedel för arbetet mot våld i
nära relationer 2020 (20RGK798)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget – Socialstyrelsens
utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2020 samt
fördelar medel enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges uppfylls.
Utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer ger Region
Kronoberg ca 0,9 mnkr 2020. Regiondirektören har i bilaga lämnat
förslag på fördelning och hantering av statsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av Socialstyrelsens utvecklingsmedel
för arbetet mot våld i nära relationer 2020
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av statsbidrag gällande Våld i nära
relationer
 Utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer, 2020

6

Fördelning av statsbidrag kopplat till –
Jämlik och effektiv cancervård med
kortare väntetider 2020 (20RGK486)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget för Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2020 och fördelar det till hälso- och
sjukvårdsnämnden för hantering enligt bifogat förslag.
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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Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
ger Region Kronoberg ca 6,2 mnkr 2020.
Regiondirektören har i bilaga lämnat förslag på fördelning och hantering
av statsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag kopplat till - Jämlik och
effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
 Tjänsteskrivelse - Förslag på fördelning kopplat till överesnkommelse
gällande - Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner 2020 - Jämlik och effektiv cancervård med kortare
väntetider 2020

7

Fördelning av specialdestinerat
statsbidrag kopplat till - Ökad
tillgänglighet och jämlikhet i
mödrahälso- och förlossningsvården
samt förstärkta insatser för kvinnors
hälsa 2020 (20RGK484)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget kopplat till - Ökad
tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt
förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020 och fördelar det till
Kvinnokliniken (13,0 mnkr) samt Barn-och ungdomskliniken (5,3 mnkr)
enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
ger Region Kronoberg ca 18,3 mnkr 2020.
Regiondirektören har i bilaga lämnat förslag på fördelning och hantering
av statsbidraget.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag för - Ökad tillgänglighet
och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta
insatser
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av specialdestinerat statsbidrag kopplat
till - Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner 2020 - Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och
förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa

8

Fördelning av statsbidrag för insatser
för ökad tillgänglighet i Hälso- och
sjukvård (20RGK487)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget kopplat till - ökad
tillgänglighet i Hälso- och sjukvård och fördelar det enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls.
Överenskommelse samt tilläggsöverenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner ger Region Kronoberg ca 57,4 mnkr
2020.
Regiondirektören har i bilaga lämnat förslag på fördelning och hantering
av statsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag för ökad tillgänglighet i
hälso och sjukvården
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av specialdestinerat statsbidrag kopplat
till - Insatser för ökad tillgänglighet i Hälso och sjukvård”
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner 2020 – Ökad tillgänglighet i hälso – och sjukvården 2020
 Meddelande (8/2020) - Tilläggsöverenskommelse mellan staten och
SKR om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
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9

Fördelning av statsbidrag gällande - En
kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2020 (20RGK485)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget kopplat till – En
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
2020 samt fördelar det enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
ger Region Kronoberg ca 16,3 mnkr 2020.
Regiondirektören har i bilaga lämnat förslag på fördelning och hantering
av statsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag gällande En
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
2020
 Tjänsteskrivelse - Förslag på fördelning av statsbidrag kopplat till Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner 2020 - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess
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10 Fördelning av statsbidrag gällande En
god och nära vård 2020 (20RGK327)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget kopplat till – En god
och nära vård 2020 samt fördelar det till hälso- och sjukvårdsnämnden
enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har delegerat åt regionstyrelsens arbetsutskott att besluta
om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt att de villkor som
anges i överenskommelserna uppfylls.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
ger Region Kronoberg ca 108 mnkr 2020.
Regiondirektören har i bilaga lämnat förslag på fördelning och hantering
av statsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag gällande - En god och
nära vård
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av specialdestinerat statsbidrag kopplat
till En God och Nära vård 2020”
 Meddelande om överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om God och Nära vård 2020

11 Fördelning av statsbidrag kopplat till –
Insatser inom området för psykisk hälsa
2020 (20RGK326)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott antar statsbidraget kopplat till – Insatser
inom området för psykisk hälsa 2020 samt fördelar det enligt bifogat
förslag.
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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Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
ger Region Kronoberg ca 31 mnkr 2020 (inkl länsgemensamma medel
som ska delas med kommunerna i länet).
Regiondirektören har i bilaga lämnat förslag på fördelning och hantering
av statsbidraget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag kopplat till - Insatser för
psykisk hälsa 2020
 Tjänsteskrivelse - Fördelning av specialdestinerat statsbidrag kopplat
till - Insatser inom området psykisk hälsa 2020
 Meddelande om överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020

12 Val av ombud till årsstämma för Inera
AB 2020 (20RGK122)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Teresa Hansson, koncerncontroller
på SKR Företag, till ordinarie ombud att företräda Region Kronoberg på
årsstämma för Inera AB den 17 juni 2020.
Beslutsunderlag

 Kallelse till årsstämma 2020-06-17

13 Val av ombud för bolagsstämma för
Öresundståg 2020 (20RGK933)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN till Region Kronobergs ombud
vid bolagsstämma för Öresundståg AB den 4 juni 2020.
Beslutsunderlag

 Kallelse till bolagsstämma/årsstämma 2020-06-04
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14 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsen den andra juni 2020.

15 Information Barnkonvention
Sammanfattning

Till regionstyrelsens sammanträde den 2 juni 2020 10.00-10.30

16 Linjetrafikupphandling 2023 –
Kvalificeringsvillkor och annonsering
(19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna upprättat förslag till kvalificeringsvillkor i upphandlingen av
linjetrafik.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att genom annonsering påbörja
upphandlingen av linjetrafik.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/19 att uppdra åt trafiknämnden att
initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023.
Vid sitt senaste sammanträde beslutade Regionstyrelsen § 98/20 om
allmän trafikplikt i Kronobergs län samt till lämpliga orter i angränsande
län.
Det är nu tid att genom annonseringen påbörja Linjetrafikupphandling
2023 och dess prekvalificeringsprocess. För att så ska kunna ske behöver
Regionstyrelsen godkänna upprättat förslag till kvalificeringsvillkor.
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Syftet med de krav som ställs i kvalificeringsvillkoren är att säkerställa att
de trafikföretag som kvalificerar sig att lämna anbud uppfyller
grundläggande krav för att kunna utföra uppdraget på ett tillfredställande
sätt. De grundläggande kraven handlar om juridiska krav i enlighet med
LUF, behörighet att utöva yrkesverksamhet, krav på ekonomisk och
finansiell ställning och krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Linjetrafikupphandling 2023 - Annonsering och
kvalificeringsvillkor
 Kvalificeringsvillkor i upphandling av linjetrafik

17 Strategiska infrastrukturfrågor
Till regionstyrelsens den 2 juni. Cirka 40-60 min

18 Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2019
(20RGK777)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar information till protokollet samt överlämnar
rapporten till Transportstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län
och är ansvarig för kollektivtrafiken i länet. Transportstyrelsen är
tillsynsmyndighet och utför regelbundna uppföljningar av hur olika
regioner administrerar och planerar kollektivtrafiken.
Denna uppföljningsrapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s
kollektivtrafikförordning och följer den vägledning som SKL tagit fram.
I uppföljningsrapporten har Region Kronoberg även valt att följa upp de
mål som är antagna i gällande trafikförsörjningsprogram (2016 – 2025).
Rapporten är ett centralt verktyg för att presentera Region Kronobergs
arbete för Transportstyrelsen, men utgör också en sammanställning för
regionens egna kontroll av verksamheten. Rapporten ska bidra till en bra

Kallelse

dialog om kollektivtrafikens utveckling och bli en kunskapskälla för
beslutsfattare och andra berörda.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2019
 Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2019

19 Återrapportering av Region Kronobergs
internationella arbete 2019 (16RK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Återrapportering av Region Kronobergs
internationella arbete 2019.
Sammanfattning

Under 2019 var fokus att stärka internationella insatser, deras effekt och
tematiska koppling till det regionala tillväxtarbetet. En prioritering av de
internationella nätverken gjordes och Region Kronoberg arbetade för att
stärka sitt involverande i Småland-Blekinge-Halland South Sweden,
Euroregion Baltic och Energi Cities. Cirkulär och biobaserad ekonomi,
digitalisering, hälsa, kompetensförsörjning och kultur prioriterades som
viktiga områden.
Detta dokument följer upp Region Kronobergs internationella samarbete
år 2019 utifrån den inriktningen som fastställdes av regionstyrelsen.
Regionstyrelsens särskilda bestämmelser gällde Kinasamarbete,
Euroregion Baltic, Energy Cities samt handlingsplan för det
internationella arbetet. Dokumentet tittar även på andra ständiga
samarbeten där Region Kronoberg deltar i, det vill säga Småland
Blekinge Halland South Sweden och Interreg-programmen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Återrapportering av Region Kronobergs
internationella arbete 2019
 Återrapportering av Region Kronobergs internationella arbete 2019
 Handlingsplan för internationellt arbete 2020
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20 Euroregion Baltics handlingsplan 2020 2021 (20RGK91)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar Euroregion Baltics handlingsplan 2020 – 2021
till protokollet.
Sammanfattning

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt samarbete i södra
Östersjöområdet med nio medlemsregioner från Danmark, Litauen,
Polen, Ryssland och Sverige. Förutom Region Kronoberg är svenska
partners i ERB Region Blekinge, Region Kalmar län samt
Kommunförbundet Skåne.
För att kunna konkretisera och effektivisera samarbetet inför varje nytt
verksamhetsår tas det fram en handlingsplan som prioriterar
gemensamma utmaningar. Under 2020 och 2021 prioriteras följande
områden: medverkande i genomförande av södra Östersjöprogrammet,
deltagande i EU:s strategi för Östersjöregionen, påverkansarbete kring
EU:s policyer, ungdomsfrågor samt grönt och blått tillväxt. Dessutom
prioriterar ERB:s ordförandeskap under 2020 åtgärder i syfte att mildra
klimatförändring, främja ungdomssamarbete och underlätta innovativa
lösningar inom offentlig sektor.
Enligt Region Kronobergs handlingsplan för det internationella arbete
2020 använder Region Kronoberg ERB som stöd till påverkansarbete
samt kunskapshöjande och kontaktskapande insatser inom följande
prioriterade områden: FN:s globala mål för hållbar utveckling,
kompetensförsörjningsarbete, Interreg-programmen, EU:s strategi för
Östersjöregionen.
I ERB:s handlingsplan presenteras tre mål som är helt i linje med de tre
specifika prioriteringar i Region Kronobergs internationella strategi:
internationell benchmarking och lärande, extern finansiering och
påverkansarbete.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Euroregion Baltics handlingsplan 2020 - 2021
 Euroregion Baltics handlingsplan 2020 - 2021
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21 Remissyttrande –
Upphandlingsmyndighetens föreskrift
(UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID
(UHM-2020-0103) (20RGK843)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och överlämnar yttrandet till
Upphandlingsmyndigheten.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Upphandlingsmyndigheten beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss. Region Kronoberg tillstyrker
förslaget på föreskrifter, utan någon erinran.
Synpunkter
Den föreslagna föreskriften kommer inte att ha någon påverkan på
regionens arbetssätt och inte heller medföra några ökade kostnader.
Någon påverkan på det kommunala självstyret följer inte heller av
förslaget.
Av Upphandlingsmyndighetens konsekvensutredning framgår också att
upphandlande myndigheter och enheter enbart berörs indirekt av
föreskriften om upphandlings-ID. Några uppenbara nackdelar bedöms
inte finnas för dessa, utan dessa bedöms snarare bara beröras av princip
bara beröras av de fördelar som förväntas följa av det nya systemet. Inte
minst kommer upphandlande myndigheter och enheter att gynnas av att
det blir enklare att spåra och följa kommande, pågående och avslutade
upphandlingar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande Upphandlingsmyndighetens
föreskrift (UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID
 Remissyttrande
 Upphandlingsmyndighetens författningssamling
 Konsekvensutredning beträffande föreskrift (UHMFS 2020:2) om
upphandlings-ID
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22 Remissyttrande –
Upphandlingsmyndighetens föreskrift
(UHMFS 2020:1) om insamling av
uppgifter för statistikändamål (UHM2020–0102) (20RGK842)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Upphandlingsmyndigheten beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg välkomnar nu den framlagda föreskriften om
insamling av uppgifter för statistikändamål för att framtagandet av
statistik om offentlig upphandling ska bli mer tydlig och konkret. Region
Kronoberg ställer sig bakom föreskriften med de synpunkter som
redovisas i remissyttrandet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande upphandlingsmyndighetens
föreskrift
 Remissyttrande_ Upphandlingsmyndighetens föreskrift UHMFS
2020_1 om insamling av uppgifter för statistikändamål(181892)
 Remiss: Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UHMFS 2020:1) om
insamling av uppgifter för statistikändamål inklusive bilaga
 Konsekvensutredning beträffande föreskrift (UHMFS 2020:1) om
insamling av uppgifter för statistikändamål

23 Medlemsavgift 2021 för Sunnerbo
Samordningsförbund (20RGK129)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom en oförändrad medlemsavgift 2021 för
Sunnerbo Samordningsförbund.
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Sammanfattning

Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för
Markaryd, Ljungby och Älmhults kommuner, svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna i syfte att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som
syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete.
På sitt möte den 18 mars diskuterade ägarsamrådet medlemsavgift för
2021 och beslutade att ställa sig bakom en oförändrad medlemsavgift för
2021 samt att överlämna beslutet till respektive huvudman för
ställningstagande.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Medlemsavgift 2021 för Sunnerbo
samordningsförbund
 Mötesanteckningar ägarsamråd Sunnerbo samordningsförbund 202003-18

24 Svar på motion – Inför en
visselblåsarfunktion i Region Kronoberg
(20RGK455)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att regiondirektören får i
uppdrag att utreda vilka åtgärder som är mest verkningsfulla i Region
Kronoberg för att upptäcka korruption och oegentligheter samt om en
visselblåsarfunktion ska inrättas som ett komplement till
meddelarskyddet. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten
2020.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg ska införa en visselblåsarfunktion. Motionärerna
skriver att det är viktigt att Region Kronoberg har fastslagna rutiner för
såväl upptäckt som förebyggande av korruption och oegentligheter. Inte
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minst är det viktigt att alla medarbetare har och känner till olika vägar att
slå larm om något är fel.
En visselblåsarfunktion innebär att myndigheten skapar en
rapporteringskanal i form av en särskild e-postadress eller liknande och
ser till att det finns en särskilt utpekad funktion som utreder inkomna
anmälningar. Det innebär även att se till att funktionen hanterar
sekretessreglerade uppgifter, personuppgifter och uppgifter om
visselblåsarens identitet korrekt. Visselblåsarfunktionen finns där som ett
komplement när de vanliga rapporteringsvägarana inte fungerar.
Svar på motion
Grundlagen ger ett särskilt skydd för anställda vid myndigheter genom
reglerna om meddelarskydd, meddelarfrihet och efterforskningsförbud.
Enligt Statskontoret är meddelarskyddet det mest effektiva skyddet för
en arbetstagare som vill rapportera misstankar om korruption eller andra
oegentligheter. Inrättandet av en särskild visselblåsarfunktion ska därför
ses som ett komplement i myndighetens arbete för att upptäcka
korruption och oegentligheter.
Statskontoret rekommenderar att varje myndighet, inför ett införande av
en särskild visselblåsarfunktion, gör en analys av vilka risker som finns i
verksamheten och vilka åtgärder som skulle vara mest verkningsfulla.
Det kan exempelvis handla om att se över interna regler och riktlinjer,
förändra organisationen eller att arbeta med myndighetens kultur och
värderingar.
Den 23 april 2018 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till
direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av
unionsrätten, det så kallade visselblåsardirektivet. Regeringen beslutade
den 29 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur
direktivet ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast
den 29 maj 2020.
Regionfullmäktige föreslås besvara motionen med att regiondirektören
får i uppdrag att utreda vilka åtgärder som är mest verkningsfulla i
Region Kronoberg för att upptäcka korruption och oegentligheter samt
om en visselblåsarfunktion ska inrättas som ett komplement till
meddelarskyddet. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten
2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion Inför en visselblåsarfunktion i
Region Kronoberg
 Motion - Inför en visselblåsarfunktion i Region Kronoberg
 Statskontoret - Visselblåsarfunktion, överväganden och praktiska råd

Kallelse

25 Sammanträdesplan 2021 (20RGK140)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2021 för Region
Kronobergs politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i
Region Kronoberg ska regionfullmäktige fastställa årsplan och
sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2021
 Sammanträdesplan Region Kronoberg 2021

26 Investeringsbeslut för om- och
tillbyggnad av hus E 56 Sigfridsområdet
för hjälpmedelscentral och
sammanhållet arkivcentrum (20RGK425)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
- Anslå 52 miljoner kronor för byggnadsinvestering.
- Anslå 10 miljoner kronor för investering i utvändig mark.
- Anslå 700 000 kr till solceller.
- Anslå 4,5 miljoner kronor för utrustningsinvestering.
- Anslå 520 000 kronor för konstnärlig utsmyckning. Kulturnämnden
beslutar om urval av konst inom anslaget.

Kallelse

- Anslå 360 200 kronor per år för driftkostnader.
- Uppdra åt regiondirektören att inarbeta investeringens framtida
driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.
Projektets investering finansieras inom Region Kronobergs budgetram
2021-2023 för investeringar.
Sammanfattning

Region Kronobergs behov av ändamålsenliga lokaler för
hjälpmedelscentral och ett sammanhållet arkivcentrum föreslås nu
placeras i hus E 56, Sigfridsområdet. Hjälpmedelscentralen är lokaliserad
på Norrängen där området är under utveckling och kommer framöver
förändras då en ny bussdepå för elbusstrafik är tänkt till området.
Nuvarande lokal planeras rivas våren 2021. En tillfällig lokal för
hjälpmedelscentral skapas från november 2020 i huvudbyggnaden
Sigfridsområdet, hus 1 och 2, plan 2 för att möjliggöra projektens olika
tidplaner.
Ett sammanhållet arkivcentrum förbättrar tillgänglighet, service och
säkerhet gällande arkivmaterial. Det finns idag ett påtagligt behov hos
Region Kronoberg att utöka arkivlokaler, det råder platsbrist. Det
planerade arkivcentrumet är beräknat täcka Region Kronobergs framtida
behov.
De färdigställda lokalerna beräknas vara inflyttningsklara i februari 2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus
E 56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum
 Tjänsteskrivelse - Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E
56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum

27 Utökning av bevakning på Ljungby
lasarett (20RGK192)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott förslår att regionstyrelsen beslutar att:
Notera redovisade åtgärder avseende förbättring av arbetsmiljön
avseende hot och våld på akutmottagningarna i Växjö och Ljungby till
protokollet.

Kallelse

Ljungby lasarett förses med samma bevakningslösning som Växjö
centrallasarett, dvs. dygnet runt bevakning årets samtliga dagar på
bevakningsobjektet som helhet, utöver den extrabevakning som sker i
akutklinikens verksamhet helgnätter.
Medel för att finansiera föreslagna åtgärder på Ljungby lasarett
motsvarande 2 650 813 kr/år anslås kortsiktigt ur regionstyrelsens
budget 2020 genom omprioritering, därefter bereds en långsiktig
finansieringen i samband med budget 2021-2023.
Föreslå regionfullmäktige att hälso- och sjukvårdsnämndens budget om
totalt 700 000 kr/år för anslagsfinansierad verksamhet överförs till
regionstyrelsens budget.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick den 27 februari 2020 information om
åtgärder för förbättring av arbetsmiljön avseende hot och våld på
akutmottagningarna i Växjö och Ljungby. Förslagna till åtgärder ska
presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträde den 1
april 2020.
Regionstyrelsen är ansvarig för Region Kronobergs säkerhetsarbete och
fattar beslut i ärendet om åtgärder och finansiering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utökning av bevakning vid Ljungby lasarett
 Beslutsunderlag Situationen på Akutmottagningen CLV
 §47 HSN Situationen på Akutmottagningen CLV

28 Arkivreglemente för Region Kronoberg
(20RGK587)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens att lämna
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer arkivreglemente för Region Kronoberg,
som därmed ersätter tidigare arkivreglemente.
Sammanfattning

Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446)
intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den regionala
arkivvården inom Region Kronoberg följande reglemente.

Kallelse

Arkivreglementet tillämpas på Region Kronobergs myndigheter. Med
myndighet avses i detta reglemente fullmäktige och dess revisorer,
regionstyrelsen med underställda verksamheter och tillhörande
inrättningar, nämnder samt andra regionorgan med självständig ställning,
till exempel smittskyddsläkaren.
Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
regionen utövar ett rättsligt bestämmande jämställs i detta reglemente
med myndighet i enlighet med 2 kap. 3 §, offentlighets- och
sekretesslagen.
Det här arkivreglementet ersätter tidigare arkivreglemente fastställt 201502-25 § 15.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - arkivreglemente
 Arkivreglemente 2020

29 Svar på revisionsrapport – Granskning
av Region Kronobergs arbete med ehälsa (20RGK555)
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av Region Kronobergs arbete med e-hälsa till
regionstyrelsen.
Granskningsrapporten har identifierat följande förbättringsområden och
föreslår regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att:


Stärka styrningen av vilka e-tjänster som ska införas av
mottagningarna.



Stärka uppföljningen och effekter för att möjliggöra utvärdering
utifrån uppsatta mål och avsatt resurser.

Kallelse



Intensifiera arbetet med att marknadsföra e-tjänster inom region
och externt mot medborgarna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas även att:


Vidta åtgärder i de fall verksamheterna inte utvecklas enligt
fastställda mål och strategier.



Säkerställa att tillgängliga digitala lösningar utnyttjas i tillräcklig
utsträckning.

Beslutsunderlag

 Svar på revisionsrapport e-hälsa
 Signerat missiv - Granskning av Region Kronobergs arbete med ehälsa
 Granskning av Region Kronobergs arbete med e-hälsa

30 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Sunnerbo
2019 (20RGK129)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisning för verksamhetsåret 2019
för Samordningsförbundet Sunnerbo.
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Sunnerbo ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och
Älmhults kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av
sex huvudmän i Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet
bildades 2006 som Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom
Ljungby och Älmhults kommun i förbundet och det ombildades till
Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i
Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med
minst två av de ingående myndigheterna och som är i behov av
samordnad rehabilitering för att förbättra förmågan till egenförsörjning.

Kallelse

Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och unga personer med
funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga personer med
psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel
språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Sunnerbo
 Årsredovisning 2019
 Revisionsberättelse 2019
 Rapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2019
 Återkoppling till Försäkringskassan avseende revisionsöversyn

31 Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Värend 2019
(20RGK130)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för
Samordningsförbundet Värend 2019.
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Värend ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kallelse

Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds,
Lessebo, Uppvidinge kommuner, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen en av åtta huvudmän i Samordningsförbundet
Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds
kommun gick med 2016, Lessebo kommun 2018 och Uppvidinge
kommun 2020. Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år,
med prioritering på unga vuxna, som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personer i
målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2019. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om
skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att
styrelsen i Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och
att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare
bedömer revisorerna sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2019
 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 samt rättelse av
anslag och bevis av styrelsemötesprotokoll 2020-04-17

Kallelse

32 Ramförändringar (19RGK54)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar om följande ramförändringar i Budget 2020:
att enligt bifogad sammanställning netto flytta driftramar på 10 548 tkr
till Hälso-och sjukvårdsnämnden
att enligt bifogad sammanställning netto flytta driftramar på 9 966 tkr
från regionstyrelsen
att enligt bifogad sammanställning netto flytta driftramar på 582 tkr från
Regionala utvecklingsnämnden
att fastställa nya totala driftsramar för nämnderna enligt nedan.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 om preliminära driftsramar per
nämnd i samband med att budgeten antogs för 2020 med flerårsplan
2021 - 2022. I februari 2020 beslutade regionfullmäktige om en
tilläggsbudget samt om ramförändringar till följd av införandet av
Vårdval BUP. I februari 2020 beslutade regionfullmäktige också om
omfördelning av anslaget för digitaliseringsinsatser.
Till följd av genomförda organisationsförändringar samt
verksamhetsanpassningar har behov av ytterligare förändringar i
driftsramar mellan nämnder uppkommit. Förändringarna framgår av
bifogad sammanställning.
Driftramar per nämnd 2020, efter ovanstående ramförändringar och
efter beaktande av förändringar av internbudgetar och
verkställighetsbeslut, framgår av nedanstående tabell.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ramförändringar
 Beslut om ramförändringar 2020

Kallelse

33 Vårdval BUP – revidering regelbok 2020
(19RGK1485)

