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Kallelse

1

Godkännade av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordförande justera protokollet. Justering sker digital senast den 16
september 2020.

3

Regiondirektörens rapport

4

Information - Underlagsutredningar till
TFP samt resultat av SKA-verktyg
(19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Under våren har tre underlagsutredningar till beredningen av
Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick
tagits fram. De berör kollektivtrafiken i länet på olika nivåer och ger en
nuläges- och behovsanalys. De ger även förslag på hur regionen skulle
kunna utveckla kollektivtrafiken framåt.
Underlagsutredningar har sedan analyserats med hjälp av regionens
SKA-verktyg (Social konsekvensanalys i regional transportplanering).
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Underlaget belyser viktiga frågor kopplat till länets kollektivtrafik och är
därför viktiga att arbeta in på olika sätt i remissversionen av
Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021 – 2030 med utblick.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Underlagsutredningar till TFP samt resultat av
SKA-verktyg
 Kollektivtrafik_över_länsgräns_1.0_logga
 Kronoberg_glesa miljöer_1.0_logga
 TFP RSAU 2020-08-11

5

Information - Upphandlingsunderlag
inför byggnation av nytt sjukhus i Växjö
(19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

6

Information - Fastighetsutvecklingsplan
Ljungby lasarett (19RGK1935)

7

Information - Förlängning av
hyreskontrakt för lokal Växjö Solvändan
(19RGK1869)

8

Information - Ambulansen i Markaryd
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9

Information - Rättspsykiatriska
regionkliniken i Växjö (20RGK425)

10 Diskussion - Regionstyrelsens
verksamhetsplan 2021 (20RGK65)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Ekonomichef Jonas Karlström.

11 Handlingsplan och prioriteringar för
Regionsamverkan Sydsverige 2021
(20RGK354)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2021 är under beredning
och regionstyrelsens arbetsutskott föreslås diskutera handlingsplanens
innehåll och dess prioriteringar. Förslaget ska behandlas på
Regionsamverkan Sydsveriges styrelsemöte den 8 oktober. Därefter
planeras handlingsplanen att hanteras av medlemsorganisationerna i
oktober/november för att slutligen behandlas i styrelsen igen den 3/12.
Regionsamverkans Sydsveriges ledningsgrupp beredde förslag till
handlingsplan och prioriteringar inför 2021 på sitt sammanträde den 3
september 2020. Det förslaget bifogades anteckningarna från mötet och
föreslås nu diskuteras av regionstyrelsens arbetsutskott inför
styrelsemötet den 8 oktober.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan och prioriteringar för
regionsamverkan syd 2021
 Mötesanteckningar från ledningsgruppsmöte Regionsamverkan
Sydsverige, 2020-09-03

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

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I enlighet med beslut RS (§ 27/2020) ska uppföljning av Handlingsplan
nära vård 2020–2023 ske kvartalsvis i regionstyrelsens arbetsutskott samt
hälso- och sjukvårdsnämnden. I bilagan följer en lägesrapportering av
definierade insatser utifrån handlingsplanens tre inriktningsområden.
Med anledning av den ansträngda situationen i hälso- och sjukvården
under våren 2020, kopplat till Covid-19, har vissa insatser inte varit
möjliga att genomföra enligt uppsatt tidplan. Arbete pågår dock inom
samtliga insatser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Återrapportering nära vården
 Avrapportering Handlingsplan Nära vård 2020

13 Tidssättning av motion - Följ upp och
redovisa bemanningen på länets
vårdcentraler (20RGK1292)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i mars 2021.
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Beslutsunderlag

 Motion - Följ upp och redovisa bemanningen på länets vårdcentraler

14 Tidssättning av motion - Motion om att
Region Kronobergs framtida
byggnationer i första hand byggs i trä
eller trä kombinerat med betong.
(20RGK1380)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i mars 2021.
Beslutsunderlag

 Motion om att Region Kronobergs framtida byggnationer i första
hand byggs i trä eller trä kombinerat med betong.

15 Tidssättning av motion - Utred
möjligheten att bjuda in representanter
för fackliga organisationer till
regionfullmäktige och nämnder/styrelse
samt ge dem yttranderätt i syfte att öka
kunskapen hos förtroendevalda.
(20RGK1329)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i mars 2021. Motionen överlämnas till
regionstyrelsens personalutskott för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - utred möjligheten att bjuda in representanter för fackliga
organisationer till regionfullmäktige och nämnder/styrelse samt ge
dem yttranderätt i syfte att öka kunskapen hos förtroendevalda.
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16 Inbjudningar kurser och konferenser
(20RGK74)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder ordinarie ledamöter i
regionstyrelsens arbetsutskott att delta i SKR:s konferens om
kommuners och regioners samverkan med sociala företag den 2 oktober
2020.
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Kommuners och regioners samverkan med sociala företag,
2020-10-02

17 Information - Kulturparken Småland AB
Sammanfattning

Till regionstyrelsen 22/9.

18 Information - Regionteatern Blekinge &
Kronoberg
Sammanfattning

Till regionstyrelsen 22/9.
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19 Förenklat månadssammandrag juli och
augusti 2020 Region Kronoberg
(20RGK67)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner förenklat månadssammandrag juli 2020 för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

För juli sker en förenklad månadsrapportering. Rapporteringen omfattar
tabeller över resultatet per nämnd/verksamhetsområde respektive per
kostnadsslag, statistik över sjukfrånvaron för regionen som helhet samt
diagram över väntetidsläget och kostnaden för hyrpersonal.
Verksamhetens resultat förbättras med 152 mnkr jämfört med
juniresultatet och uppgår efter juli ackumulerat till 202 mnkr.
Resultatförbättringen förklaras främst av att de resurstillskott i form av
generella statsbidrag som regeringen aviserat i omgångar under våren
med anledning av Covid-19 nu är beslutade av riksdagen och därför lyfts
in i redovisningen (inklusive beräknad kompensation för ändrade regler
för avsättning till periodiseringsfond). Även tillkommande riktade
statsbidrag med anledning av Covid-19 för provtagning och
smittspårning har tagits med i redovisningen och bidrar till
resultatförbättringen.
Finansnettot ger ett underskott på 33 mnkr, inklusive 26 mnkr i
orealiserade förluster på värdepapper. När resultatet justerats för
orealiserade förluster och tidigare års värdereglering för sålda
värdepapper blir balanskravsresultatet 229 mnkr.
Månadssammandrag för augusti månad samt en sammanställning över
aktuella statsbidrag föredras muntligt på sammanträdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - månadssammandrag juli 2020
 Månadssammandrag juli 2020 Region Kronoberg 200820
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20 Regiondagarna 2021 – revidering av
beslut (20RGK242)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Upphäva regionstyrelsens tidigare beslut § 94/20 punkt 1 avseende
Regiondagarna 2021.
2. Genomföra Regiondagen under en dag den 15 januari 2021.
3. Regiondagen ska genomföras utifrån de riktlinjer för
mötessammankomster som Folkhälsomyndigheten upprättat.
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.
Regionstyrelsen fastställde tidigare i år § 94/20 att genomföra
Regiondagar den 14–15 januari 2021, samt anslå 150 000 kronor ur
regiongemensamma anslag.
Med anledning av Covid-19 och folkhälsomyndighetens restriktioner
behöver regionstyrelsen ompröva det tidigare beslutet.
Särskilt beslut om ledamöters deltagande fastställs i regionstyrelsens
arbetsutskott senare under 2020. Förslag till beslut innebär att
Regiondagen ska genomföras under en dag den 15 januari utifrån de
riktlinjer för sammankomster som Folkhälsomyndigheten upprättat.
Beslutet om att förlägga mötet fysiskt på Kosta Boda Art Hotell utgår
därmed till förmån för en digital lösning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regiondagarna 2021
 §94 RS Regiondagar 2021
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21 Godkännande av profilprogram för
Upphandling Linjetrafik 2023
(19RGK387)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till profilprogram för
Upphandling Linjetrafik 2023.
Sammanfattning

Inför starten av det nya trafikavtalet 2023 har länstrafiken tagit fram ett
nytt koncept till design för bussarna och förarnas uniformer. Dessa
beskrivs i ett profilprogram som blir en del av upphandlingsdokumenten
för Upphandling Linjetrafik 2023.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Godkännande av profilprogram
 Tjänsteskrivelse - Godkännande av profilprogram för Upphandling
Linjetrafik 2023
 Profilprogram
 Landmärken på fordonsdesign

22 Mottagande av gåva i form av en mobil
röntgen (20RGK1410)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att ta emot gåva i form av en mobil röntgen från
Kampradsstiftelsen.
Sammanfattning

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att ge mobila röntgenmaskiner
till de tre regionerna i Småland. Under mottot ”Röntgen på väg till
patienten” vill Familjen Kamprads stiftelse bidra till att förbättra
livsvillkoren för äldre i Småland.
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Gåvans värde överstiger 2 miljoner kronor varför regionstyrelsen ska
fatta beslut i ärendet avseende mottagande av gåva, enligt gällande
delegationsordningar.
Beslutsunderlag

 Mottagande av gåva i form av mobil röntgen

23 Remissyttrande - Kommunutredningen
Starkare kommuner – medkapacitet att
klara välfärdsuppdraget (20RGK726)
Sammanfattning

Handlingar distribueras senare.
Beslutsunderlag

 Remiss - Kommunutredningen Starkare kommuner – med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget

24 Remissyttrande – Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
2021 - 2029 (KTN2020/12) (20RGK947)
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
Kalmar län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Region Kalmar län beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående
remiss.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Kalmar län, likt
landets övriga regioner, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet
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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 Kalmar län har
i sitt trafikförsörjningsprogram en bra och tydlig struktur. Nuläges- och
behovsanalysen är gedigen och pekar tydligt på behovet av olika
inriktningar av trafiken.
Region Kalmar län utgår ifrån tre olika perspektiv i sitt program:
resenären, trafikeringen och samhället. Detta ser Region Kronoberg som
en bra utgångspunkt eftersom att det blir en tydlig koppling till den
gemensamma grund som lagts igenom Regionsamverkan Sydsveriges
positionspapper för kollektivtrafik.
Region Kronoberg hade gärna sett att några mer långsiktiga utblickar
lyftes in i trafikförsörjningsprogrammet för att få en lite tydligare bild
över hur Region Kalmar län ämnar arbeta med kollektivtrafiken på
längre sikt. Vidare hade gärna Region Kronoberg sett att Region Kalmar
län hade lyft kollektivtrafikens positiva bidrag till att förbättra social
hållbarhet och hur de ämnar arbeta med frågan, då är en stor och
komplex fråga som är allt viktigare att arbeta med i de tidiga skedena av
kollektivtrafikplaneringen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remissyttrande – Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2021 - 2029 (KTN2020/12)
 Remissyttrande – Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
2021 - 2029 (KTN2020/12)
 Remissversion - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region
Kalmar län 2021-2029

25 Svar på skrivelse – Skrivelse från
Vårdföretagarna Almega angående
möjlighet att ansöka om statsbidrag
(20RGK1217)
Förslag till beslut

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

Vårdföretagarna Almega har i skrivelse till kommuner och regioner
meddelat att även privata och idéburna utförare inom vård och omsorg
har rätt att ta del av det statsbidrag om fem miljarder som är avsatt för
att kompensera merkostnader till följd av covid-19.
Region Kronoberg kan ansöka om statsbidrag för de extra kostnader
som uppstått i verksamheten med anledning av Covid-19. Inom Region
Kronoberg har de extra kostnader som uppstått med anledning av
pandemin registrerats. De privata aktörernas extra kostnader som har
uppstått med anledning av Covid-19 har registrerats och dessa är med i
de ansökningar som Region Kronoberg ansöker om senast den 31
augusti 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse angående statsbidrag
 Svar på skrivelse angående statsbidrag med anledning av Covid-19
 Skrivelse - Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och
omsorgen till följd av sjukdomen covid-19

26 Svar på skrivelse - En
folkhälsoupplysande strategi kring
riskerna med månggifte (20RGK785)
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 Christer Svensson (SD)
om att Folkhälsoberedningen behöver ta fram en folkhälsoupplysande
strategi om riskerna med kusingifte och dess följder i form av inavel och
fortplantandet av hederskultur. Christer Svensson (SD) menar
fortsättningsvis att strategin sedan ska antas av regionstyrelsen.
Det finns inget hinder att i Sverige ingå äktenskap med en kusin.
Reglerna kring äktenskapshinder finns i 2 kap. äktenskapsbalken. En
folkhälsoupplysande strategi om kusingifte och risk för inavel inryms
således inte inom folkhälsoområdet eller regionens kompetens.
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Ärendet har beretts av folkhälsoberedningen den 4 september 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse om en folhälsoupplysande strategi
kring riskerna med månggifte
 Svar på skrivelse om folkhälsoupplysande strategi
 Skrivelse - En folkhälsoupplysande strategi kring riskerna med
kusingifte

27 Revidering av Arbetsordningar och
reglementen för den politiska
organisationen i Region Kronoberg
2019–2022 (17RK1032)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer revidering av Arbetsordningar och
reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019–
2022.
Sammanfattning

Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i
Region Kronoberg behöver aktualiseras mot bakgrund av aktuell
skrivelse om personuppgiftsansvaret.
Enligt dataskyddsförordningen vilar personuppgiftsansvaret på ”en
fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat
organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen
och medlen för behandlingen av personuppgifter” (artikel 4
dataskyddsförordningen). Det innebär för Region Kronoberg att
personuppgiftsansvaret för de personuppgifter som behandlas inom
respektive nämnds/styrelsens verksamhet ska ligga på respektive
nämnd/styrelsen.
Mot bakgrund av detta föreslås en revidering av Arbetsordningar och
reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg 2019–
2022 med följande förändringar:
- Nämnderna är personuppgiftsansvariga för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnderna överlåter
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ansvaret att utse ett regiongemensamt dataskyddsombud till
regionstyrelsen.
- Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i dess verksamhet. Regionstyrelsen är också
personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är
gemensamma för hela regionen enligt vad som angivits i regionens
registerförteckning (artikel 30 i dataskyddsförordningen).
- Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
- Regionstyrelsen ska utse regiongemensamt dataskyddsombud.
SKR rekommenderar att styrelsen blir personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som förekommer inom fullmäktige och
dess beredningar, vilket främst handlar om att det stora antalet beslut
som följer av ett personuppgiftsansvar inte bör ligga på fullmäktige utan
hanteras av regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - revidering av reglemente med
personuppgiftsansvarig
 arbetsordningar-och-reglementen-for-den-politiska-organisationen-iregion-kronoberg---revidering aug 2020

28 Taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården 2021 (20RGK60)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården 2021 ska vara oförändrade.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till
regionfullmäktige. Förvaltningen har berett förslag till taxor och avgifter
2021 och föreslagit följande ändringar i jämförelse med taxor och
avgifter 2020:
"Från och med den 1 januari 2021 föreslås att patienterna ska debiteras
från och med den dag de fyller 19 år. Förslaget gäller för den öppna
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vården, för den slutna vården samt för egenavgifter och hyror för
tekniska hjälpmedel. På så sätt bibehålls i regelverken en enhetlighet för
de unga patienterna samtidigt som risken för feldebiteringar minskar,
vilket leder till en minskad administration. Förslaget förväntas även
medföra ökade intäkter för Region Kronoberg."
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott (§ 79/2020) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (§ 97/2020) har berett ärendet och föreslår
regionfullmäktige att taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
lämnas oförändrade.
Beslutsunderlag













Förslag till beslut - taxor inom hälso- och sjukvården 2021
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i sluten vård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar
Bilaga 4 - Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2020
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård 2020
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2020
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag 2020
§79 HSN AU Taxor och avgifter hälso-och sjukvården 2021
§97 HSN Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2021

29 Avveckling av Vårdval Hud inom Region
Kronoberg (20RGK187)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att avveckla Vårdval Hud inom Region
Kronoberg senast från och med 2021-12-31.
Sammanfattning

Sedan den 1 april 2014 finns ett vårdval för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård. I Vårdval Hud har patienten valt vårdgivare först när det
finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella
sjukdomsperioden. Patienten söker via remiss från vårdcentralen eller
med egenremiss.
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Vårdval Hud har inte gett den effekten som förväntades då det
inrättades. Förslag till beslut innebär att Vårdval Hud avskaffas senast
från och med 2021-12-31. Region Kronoberg har avtal med en privat
aktör som löper ut vid samma datum.
Vårdval Hud föreslås ersättas med möjlighet att teckna vårdavtal med
privata aktörer inom hudspecialiteter, samt Region Kronobergs
hudverksamhet inom ramen för den ordinarie verksamheten.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - avveckling av Vårdval Hud inom Region
Kronoberg

30 Uppdragsspecifikation med ekonomisk
reglering avseende vårdval primärvård
2021 Region Kronoberg (20RGK152)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen ska lämna
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner uppdragsspecifikation med ekonomisk
reglering avseende vårdval primärvård 2021 i Region Kronoberg.
Sammanfattning

Varje år fastställer regionfullmäktige uppdragsspecifikation med
ekonomisk reglering avseende vårdval primärvård. Vårdval Kronoberg
ska erbjuda en mångfald aktörer där patienten gör ett aktivt val, vilket
även ska bidra till att det bli lättare att komma i kontakt med vården och
därmed ökas tillgängligheten. Valet av vårdcentral ska ses som en
överenskommelse mellan invånaren och vårdcentralen.
För att bli del av vårdval primärvård måste aktören uppfylla Region
Kronobergs krav enligt uppdragsspecifikationen. Därefter ingår aktören
ett avtal med Region Kronoberg, vilket ska godkännas av
regionstyrelsen.
Den ekonomiska regleringen kommer kompletteras med de siffror som
regionfullmäktige fastställer i samband med budgetbeslut i oktober 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - uppdragsspecifikation och ekonomisk reglering
primärvård 2021

Kallelse

 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2021
 Ekonomiska regleringar Vårdval Kronoberg primärvård 2021l
 Uppdragsspecifikation vårdval primärvård 2020 Antagen 2019-0925(159788) (0)_TMP
 Rev Ekonomisk reglering vårdval primärvård 2020(159904) (0)_TMP

31 Svar på motion – Om att arbeta för att
sjukhuset/sjukhusen i Kronoberg ska få
status som universitetssjukhus
(20RGK548)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att undersöka
möjligheten att ansöka om status som universitetsjukvårdsenhet (USVE),
kopplad till Lunds universitet för någon/några kliniker/verksamheter
och att då framförallt fokusera på klinisk mikrobiologi och arbetet med
Akademiska vårdcentraler.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige
ska uppdra till regionstyrelsen att utreda möjligheterna till att utveckla
universitetssjukhus i Kronoberg.
Det finns inga hinder mot att sätta upp långsiktiga mål i linje med
motionens förslag men på kort sikt föreslås istället att som ett första steg
utreda förutsättningarna för att inrätta en eller flera
universitetsjukvårdsenheter (USVE) i Region Kronoberg i samarbete
med Lunds universitet.
Beslutsunderlag

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

Kallelse

32 Svar på motion – Glöm inte lasarettets
historia (19RGK1658)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen med anledning av brist på resurser
för uppdraget. Ställningstagande till hur historiska föremål ska
tillgängliggöras bör ske i samband med planeringen av ett nytt sjukhus.
Sammanfattning

Lovisa Alm (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
kulturnämnden i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att inventera vilka historiska föremål som finns ute i Region
Kronobergs verksamheter samt att kulturnämnden i samverkan med
hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att se över hur lasaretten och
vården i Kronobergs historia och föremål förknippade med den kan
tillgängliggöras för fler. I motionen lyfts att många föremål finns
bevarade på lasaretten men att det saknas en samlad bild över vad som
finns.
Ärendet har beretts av kulturnämnden (§84/2020) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (§96/2020).
Beslutsunderlag









Svar på motion - glöm in lasarettets historia
Motion - Glöm inte lasarettens historia
Förslag till beslut - svar på motion - Glöm inte lasarettens historia
§84 KN Svar på motion – Glöm inte lasarettens historia
§48 HSN AU Svar på motion – Glöm inte lasarettens historia
§84 HSN AU Motion - Glöm inte lasarettens historia
§96 HSN Svar på motion – Glöm inte lasarettens historia

33 Svar på motion – Stoppa gräddfilerna
inom vården (20RGK634)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:

Kallelse

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att en reglering i
linje med motionärens förslag ligger utanför Region Kronobergs
kompetens och uppdrag.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att det i framtida
upphandlingar och avtal med privata utförare ska regleras att
verksamheten ska bedrivas uteslutande med offentlig finansiering och
vårdavgifter, samt att regelböcker för samtliga vårdval inom regionen
kompletteras med ett krav om att verksamheten ska bedrivas uteslutande
med offentlig finansiering och vårdavgifter.
Den offentligt finansierade vården som styrs av hälso- och
sjukvårdslagen ska inte blandas ihop med den sjukvård som ges genom
privat finansiering eller privata sjukvårdsförsäkringar – en verksamhet
som regionen inte har möjlighet att reglera. En reglering i linje med
motionärens förslag ligger utanför regionens kompetens och uppdrag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion om gräddfilerna i vården
 Motion - Stoppa gräddfilerna i vården

