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1

Godkännande av föredragningslistan
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 3 december
2020.

3

Uppsiktsplikt nämnder
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämnder,
bolag och kommunalförbund som regionen är medlem i. Uppsikten
utgör förutsättning för att regionstyrelsen ska kunna leda och samordna
regionen angelägenheter, och i det fall detta inte fungerar tillse att frågan
förs upp till behandling av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska vidare
övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt, att
lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett
ändamålsenligt sätt. Regionstyrelsen har kallat företrädare för regionala
utvecklingsnämnden till dialog om nedanstående frågor, med
utgångspunkt ur regionstyrelsens uppsiktsplikt:
1. Information om arbetet med budget och verksamhetsplan
2. Vad behöver RS utifrån sin uppsiktsplikt ha kännedom om?
3. Utveckling på gång inom bolagets verksamhet?
4. Största utmaningarna det kommande året för bolaget?
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4

Instruktion för inrapportering av
regionernas indikatorer 2020
(20RGK1588)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott ska årligen rapportera RSA indikatorer till
regionstyrelsen. en muntlig föredragning av indikatorerna lämnas på
regionstyrelsens arbetsutskott den 3 november. Underlaget är
säkerhetsskyddsklassat och omfattas därmed av sekretess.
Beslutsunderlag

 Socialstyrelsens komplettering till MSB Instruktion för inrapportering
av regionernas indikatorer 2020
 Instruktion för inrapportering av regionernas indikatorer 2020

5

Regiondirektörens rapport

6

Tidssättning av motion - Motion
införande av kultur på recept
(20RGK1823)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i april 2021. Motionen överlämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion om införande av kultur på recept
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7

Tidssättning av motion - Fler mobila
verksamheter i Region Kronoberg
(20RGK1836)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i april 2021. Motionen överlämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Fler mobila verksamheter i Region Kronoberg

8

Inbjudningar kurs och konferens 2020
(20RGK74)
Beslutsunderlag

• Inbjudan - "Hur hanterar vi folkets röst?"

9

Uppräkning av grundarvode och
sammanträdesarvode 2021 (20RGK148)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Riksdagens arvodesnämnd har inte fattat något beslut om att ändra
arvodet. Någon information om när ett beslut om ändring kan komma
att fattas kan inte heller lämnas, varför en uppräkning av grundarvode
och sammanträdesarvode för 2021 inte kan beslutas om under 2020.
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10 Återrapportering - parkeringssituationen
vid Ljungby lasarett (17RK2410)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Patrik Hjelm

11 Månadssammandrag oktober 2020
(20RGK67)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner månadssammandrag oktober 2020 för
Region KronobergSammanfattning

För de första tio månaderna 2020 redovisar regionen ett
balanskravsresultat på 361 mnkr. Det starka resultatet förklaras främst av
de resurstillskott i form av generella statsbidrag som regeringen aviserat i
omgångar under våren (inklusive beräknad kompensation för ändrade
regler för avsättning till periodiseringsfond). Tillkommande statsbidrag
med anledning av covid-19 för sjuklön, provtagning och smittspårning
bidrar också till det starka resultatet. Minskade verksamhetsvolymer har
inneburit lägre kostnader för köpt vård och läkemedel. Resultatet
påverkas negativt av minskade biljettintäkter och minskade
patientavgifter till följd av covid-19. Skatteintäkterna minskar till följd av
den konjunkturförsämring som pandemin medfört.
Helårsprognosen (från delårsrapport augusti uppdaterad med SKR:s
skatteprognos från oktober) visar på ett balanskravsresultat på 265 mnkr
för 2020. Prognosen inkluderar inte aviserade ersättningar för
merkostnader och minskade trafikintäkter till följd av covid-19. Region
Kronoberg har ansökt om 58 mnkr i ersättning för merkostnader och 45
mnkr i ersättning för lägre biljettintäkter. Beslut om godkänt belopp för
respektive statsbidrag väntas i slutet av november respektive
månadsskiftet november/december.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2020.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - månadsrapport oktober
 Månadssammandrag oktober 2020 Region Kronoberg

12 Återrapportering av arbetet med Nära
vården i Region (18RGK1891)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Upphäva beslutspunkt 3 i § 27/2020 avseende den kvartalsvisa
uppföljningen i regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och
sjukvårdsnämnden av handlingsplanen nära vård.
2. Återrapportering av arbetet med nära vård sker inom ramen för
Närmare Kronobergaren i regionstyrelsens arbetsutskott och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

När Handlingsplan Nära vård 2020–2023 godkändes av regionstyrelsen
(§ 27/2020) beslutades även att en regelbunden uppföljning av
handlingsplanens insatser skulle ske kvartalsvis i regionstyrelsens
arbetsutskott samt i hälso- och sjukvårdsnämnden. De definierade
insatserna i handlingsplanen är naturliga delar av den mer omfattande
helheten i omställningen till nära vård, ett arbete som sker inom ramen
för hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Närmare Kronobergaren.
Det vore därför mer ändamålsenligt om avrapportering av föreliggande
handlingsplan fortsättningsvis genomförs som en del i den övergripande
avrapportering av arbetet med Närmare Kronobergaren.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - återrapportering av arbetet med Nära
vården(204901) (0)

Kallelse

13 Investeringsbeslut avseende
förstärkning av hus 1 A Ljungby lasarett
(19RGK1935)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
1. Godkänna investeringsbeslut avseende förstärkning av hus 1 A
Ljungby lasarett i enlighet med upprättat förslag.
2. Anslå 7,7 miljoner kronor för investeringen ur investeringsramen för
2021.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fattade den 22 september 2020 ett inriktningsbeslut
(19RGK1935 § 175) om rivning av delar av hus 1A samt uppdrog till
regiondirektören att ta fram en plan för hela Ljungby lasarett.
Förstärkning av den del av hus 1A som ska vara kvar påbörjas.
Detta underlag beskriver förslag till investeringsbeslut för förstärkning av
den del av hus 1 A som ska vara kvar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Investeringsbeslut avseende förstärkning av hus 1 A
Ljungby lasarett
 Tjänsteskrivelse investeringsbeslut avseende förstärkning av hus 1 A
Ljungby
Patrik Hjelm

14 Förvärv av fastigheterna Drängen 5 och
Jungfrun 6 (20RGK1821)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen är ställer sig positiv till att utreda frågan om förvärv av
fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6.
2. Regionstyrelsen ger fastighetschefen i uppdrag att inleda diskussioner
med VÖFAB.
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Sammanfattning

En förfrågan om förvärv av fastigheterna Drängen 5 och Jungfrun 6 har
inkommit från Vöfab AB. I dagsläget är Region Kronoberg hyresgäster i
fastigheten sedan ett antal år tillbaka. Fastigheterna används som depå
för bussar.
Fastighetsavdelningen ställer sig positiv till att utreda ett förvärv av ovan
nämnda fastigheter. Länstrafiken är en kärnverksamhet och det finns ett
långsiktigt behov av depån. Att äga fastigheten är därmed ingen nackdel.
En grundlig genomlysning av fastigheten, dess ekonomi och drift
behöver dock göras innan ett slutligt ställningstagande. En diskussion
bör därför inledas med VÖFAB.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fastighetsförvärv Drängen 5 och Jungfrun 6
 Förfrågan fastighetsförvärv Drängen 5 och Jungfrun 6

15 Uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2020 (19RGK210)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner uppföljningen av regionstyrelsens
internkontrollplan 2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt Reglemente för intern styrning och kontroll
inom Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom
ramen för regionstyrelsens ansvarsområden. Regionstyrelsen fastställde §
30/2020 internkontrollplan för regionstyrelsen 2020.
Regionstyrelsen ska inför fastställande av internkontrollplan 2021 följa
upp internkontrollplan 2020. Uppföljning av internkontrollplan 2020
redovisas i bilaga.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan
2020
 Uppföljning regionstyrelsens internkontrollplan 2020
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16 Uppföljning av intraprenader i Region
Kronoberg (20RGK547)
Förslag till beslut

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

Intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade
befogenheter för verksamhet, personal och ekonomi inom ramen för
Region Kronobergs organisation och verksamhetsområden. Intraprenad
kan även beskrivas som en personalledd resultatenhet.
Syftet med att Region Kronoberg uppmuntrar verksamheter att drivas i
intraprenadform är att utveckla nya styrformer och arbetssätt då de bästa
idéerna oftast växer fram från medarbetarna själva. Intraprenad i form av
personalledda resultatenheter kan bidra till en ökad delaktighet och
engagemang bland medarbetarna samtidigt som beslutsvägarna kortas.
Intraprenader är samtidigt ett sätt att öka tilliten till professionen, det vill
säga en styrning byggd på förtroende, kunskap och engagemang.
På regionstyrelsens sammanträde 2020-03-24 (§ 65/2020) behandlades
förslag på riktlinje för intraprenader i Region Kronoberg. Ärendet
återremitterades med följande motivering:
”Regionstyrelsen återremitterar ärendet med följande motivering:
Regionstyrelsen meddelade 2018-06-08 § 96 att ”Region Kronoberg
avser att göra en uppföljning av för och nackdelar av de intraprenader
som tidigare införts, inför vidare ställningstagande i ärendet.”
Uppföljningen har inte gjorts och behöver genomföras innan Region
Kronoberg kan ta ställning till nya riktlinjer för intraprenader. Region
Kronoberg kommer tillfråga Institutet för lokal och regional demokrati
för genomförande av uppföljningen.”
En uppföljning har nu gjorts och uppföljningsrapporten från Institutet
för lokal och regional demokrati bifogas ärendet. Uppföljningsrapporten
har skrivits med utgångspunkt i följande frågeställningar:
- Vilka intraprenader har funnits tidigare inom Region Kronoberg och
tidigare Landstinget Kronoberg?
- Vilka fördelar och nackdelar finns det med att driva intraprenad?
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- Hur ser det ut i omkringliggande och jämförbara regioner med fokus på
intraprenader?
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning intraprenader
 Uppföljning intraprenader
 §65 RS Intraprenader i Region Kronoberg

17 Verksamhetsplan för
folkhälsoberedningen 2021
Sammanfattning

Behandlas av folkhälsoberedningen 2020-12-04

18 Handlingsplan för internationellt
samarbete (16RK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner handlingsplan för internationellt samarbete
under 2021.
Sammanfattning

Region Kronobergs internationella strategi anger syfte, principer och
metoder för att Region Kronobergs internationella arbete ska kunna
bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Syftet med Internationellt arbete är
att bidra till Region Kronobergs vision ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”,
med tillhörande mål och verksamhetsplaner för organisationen. Arbetet
ska också bidra till utveckling av länet i enlighet med målen i Gröna
Kronoberg 2025.
Syftet med handlingsplanen är att konkretisera vilka insatser som
planeras 2021, deras effekt och tematisk koppling till verksamheten.
Insatserna i denna handlingsplan följer tre specifika prioriteringar som
Region Kronobergs internationella strategi fastställer för att det
internationella arbetet ska vara ett verktyg för verksamhetsutveckling:
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internationell benchmarking och lärande, påverkansarbete samt extern
finansiering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - handlingsplan för internationellt samarbete
 Handlingsplan för internationellt arbete 2021

19 Plan för genomförande och uppföljning
av Region Kronobergs
hållbarhetsprogram 2021 (17RK1047)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen beslutar att fastställa 2021 års plan för genomförande
och uppföljning av Region Kronobergs hållbarhetsprogram 2019-2023.
2. Regionstyrelsen beslutar att åtgärder med ekonomiska konsekvenser
ska beslutas i särskild ordning om dessa inte redan är budgeterade för i
regionstyrelsens respektive nämnds årliga driftbudget.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde 2019-06-19 (§96/2019) Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg 2019-2023 och gav regionstyrelsen i uppdrag att
fastställa en årlig genomförandeplan. Folkhälsoberedningen ansvarar för
att samordna genomförande och uppföljning av hållbarhetsprogrammet.
Genomförandeplanen innehåller insatser mot målen i
hållbarhetsprogrammet, specificering av ansvaret samt en beskrivning av
hur uppföljning av målen ska ske. Pågående insatser och kontinuerligt
arbete mot målen tas inte med i genomförandeplanen.
Hållbarhetsprogrammet följs upp på halv- och helårsbasis. I den årliga
hållbarhetsredovisningen ingår ett klimatbokslut.
Beslutsunderlag

 Förlag till beslut - Plan för genomförande och uppföljning av Region
Kronobergs hållbarhetsprogram 2021
 Genomförandeplan 2021 hållbarhetsprogram
 §26 FHB Plan för genomförande och uppföljning 2021 av Region
Kronobergs hållbarhetsprogram 2019- 2023
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20 Ansökan om bidrag till Kronobergs läns
frikyrkoråd 2020 (19RGK257)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000
kronor för 2020. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar för 2020.
Sammanfattning

Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag
för 2020 om 85 00 kronor. Frikyrkorådet fungerar som ekumenisk
huvudman för den sjukhuspastorstjänst som ingår i Sjukhuskyrkans
personalteam tillsammans med Svenska Kyrkans personal. Region
Kronoberg har i flera decennier beviljat ansökan om bidrag för
verksamheten, eftersom den utgör en viktig funktion för såväl patienter,
anhöriga och personal.
Regionstyrelsen föreslås bevilja Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om
75 000 kronor för 2020. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till
ideella organisationer och föreningar för 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ansökan om bidrag till Kronobergs läns
frikyrkoråd 2020
 Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd för år 2020
 Komplettering till ansökan om bidrag

21 Svar på skrivelse - Om kulturnämnden
och författare (20RGK1685)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående hanteringen av ett
ärende i kulturnämnden (KN §24/2020). Anders Ekberg har hemställt
att regionstyrelsen vidtar lämpliga åtgärder i ärendet.
Efter kulturnämndens beslut den 1 oktober 2020 avser inte Region
Kronoberg att vidta ytterligare åtgärder i ärendet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse om kulturnämnden och författare
 Svar på skrivelse om Kulturnämnden och författare
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Om kulturnämnden och författare

22 Investeringsbeslut och teknisk
försörjning avseende renovering hus 1
samt ändring av tidigare beslut om
rivning av hus 4 inom Sigfridsområdet
(20RGK425)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Upphäva rivningsbeslutet (§274/2019) gällande hus 4.
2. Anslå 140 miljoner kronor för renovering av byggnad ur
investeringsram 2021.
3. Anslå 12,5 miljoner kronor för markarbete, inklusive barn och
ungdomsanpassad utemiljö, samt teknisk miljö, hus E 9 ur
investeringsram 2021.
4. Anslå 7,5 miljoner kronor för utrustning, barnhabiliteringen,
städcentral samt administrativt plan ur investeringsram 2021.
5. Anslå 2 miljoner kronor för solceller plan ur investeringsram 2021.6
6. Anslå 1,4 miljoner kronor för konst i byggnad 1 plan ur
investeringsram 2021.
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Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 274/20 uppdra åt
regiondirektören att bereda investeringsbeslut avseende renovering av
barnhabiliteringens lokaler, byggnad 1 inom Sigfridsområdet för senare
beslut hösten 2020.
Vid framtagandet av underlaget för barnhabiliteringen har fler behov
som berör byggnad 1 framkommit och detta underlag för investering av
renoveringen innefattar dels barnhabilitering, städcentral som idag finns i
byggnaden, administrativt plan och åtgärder för att säkerställa framtida
teknisk försörjning inom området.
Den tidigare fastighetsutvecklingsplanen för Sigfridsområdet omfattade
ett rivningsbeslut för hus 2 och 4. Vid utredning och vidare planering
föreligger inte ett behov av att riva hus 4. I bifogat underlag finns
information om framtida lokalförsörjningsplan för Sigfridsområdet som
är klar under våren 2021 där dagens hyrda administrativa lokalerna till
viss del kan ersättas inom Sigfridsområdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut -Investeringsbeslut gällande renovering hus 1 och
teknisk försörjning, samt ändring av tidigare beslut om rivning av hus
4 inom Sigfridsområdet
 Tjänsteskrivelse - Investeirngsbeslut gällande hus 1 Sigrid
 §274 RSAU Inriktningsbeslut avseende renovering av
barnhabiliteringens lokaler Hus 1
Jessica Andersen

23 Svar på motion – Följ upp och redovisa
bemanningen på länets vårdcentraler
(20RGK1292)
Förslag till beslut

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

Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att uppdrag om att samtliga
vårdcentraler verksamma i Region Kronoberg ska redovisa siffror för
bemanning, inklusive mottagande av praktikanter, och läggas till i
vårdvalsspecifikationen för primärvård i Kronoberg 2021.
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Region Kronoberg kan ta fram uppgifter från de offentliga
vårdcentralerna men Hälso- och sjukvårdsnämnden råder inte över vilka
uppgifter de privata vårdcentralerna i vårdvalet ska redovisa.
Beslutsunderlag

 Förslag til beslut - svar på motion Följ upp och redovisa
bemanningen på länets vårdcentraler
 Motion - Följ upp och redovisa bemanningen på länets vårdcentraler
 §110 HSN AU Svar på motion – Följ upp och redovisa bemanningen
på länets vårdcentraler

