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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 3
december 2021.

3

Information - Byggnation av nytt
sjukhus i Växjö samt utredning lokaloch fastighetsutvecklingsplan CLV
(19RGK220)

4

Information utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt
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
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lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett
ändamålsenligt sätt.
Regionstyrelsens arbetsutskott har kallat företrädare för trafiknämnden.
Följande frågor ska besvaras utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt:

5



Information om arbetet med budget och verksamhetsplan.



Vad behöver regionstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt ha
kännedom om?



Utveckling på gång inom nämndens verksamhet?



Största utmaningarna kommande året för nämnden?

Återrapportering av arbetet med
Närmare Kronobergaren (21RGK849)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

6

Val av ombud till bolagsstämma för
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
(21RGK1728)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud
samt NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
bolagsstämma för
för ALMI Företagspartner Kronoberg AB den 21 april 2022.
Beslutsunderlag

 Besked om datum för bolagsstämma
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7

Tidsättning av motion - Risk- och
konsekvensanalys vid alla beslut om
digitalisering (21RGK1698)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i april 2022.
Beslutsunderlag

 Motion från Socialdemokraterna - Risk- och konsekvensanalys krävs
vid alla beslut om digitalisering

8

Inbjudningar kurser och konferenser
(21RGK78)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder ledamöterna i regionstyrelsens
arbetsutskott att delta i utbildningen i intern kontroll den 16 februari
2022.

Beslutsunderlag

 Inbjudan - Utbildning i Intern kontroll 2022-02-16

9

Information utifrån regionstyrelsens
uppsiktsplikt
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
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lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett
ändamålsenligt sätt. Regionstyrelsen har kallat företrädare för
Almi Företagspartner Kronoberg AB till regionstyrelsens sammanträde
den 14 december för dialog om nedanstående frågor med utgångspunkt
ur regionstyrelsens uppsiktsplikt:
1. Information om arbetet med budget och verksamhetsplan
2. Vad behöver regionstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt ha kännedom
om?
3. Utveckling på gång inom bolagets verksamhet?
4. Största utmaningarna det kommande året för bolaget?

10 Uppföljning Barnkonvention
Till regionstyrelsen

11 Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

Till regionstyrelsen.

12 Månadssammandrag oktober 2021
(21RGK71)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner månadssammandrag oktober 2021 för
Region Kronoberg.
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Sammanfattning

Verksamhetens resultat förbättras med 26 mnkr jämfört med septemberresultatet och uppgår efter oktober ackumulerat till 271 mnkr.
Resultatförbättringen förklaras främst av höga skatteintäkter och att
resultatet växer till sig i takt med det budgeterade överskottet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat förbättras med 3 mnkr och
uppgår ackumulerat till ett överskott på 197 mnkr. Intäktssidan fortsätter
att visa överskott hänförbart till statliga ersättningar för provtagning,
smittspårning, sjuklön, uppskjuten vård och vaccinationer samt intäkter
för såld medicinsk service. Folkhälsomyndigheten har nyligen beslutat att
fullvaccinerade med symptom ute i samhället inte kommer behöva
provtas efter den 1 november. Beslutet påverkar provtagningsvolymer,
smittspårning, intäkter och kostnader för verksamheten. Kostnadsläget
för hyrpersonal i förhållande till egen personal är högt, 6,3 %.
Resultatet för regionen dras fortsatt ner av ett stort intäktsbortfall för
trafiken i pandemins spår. Relativt sett så blev det dock en förbättring i
oktober, tappet mot budget var ca 2 mnkr i oktober jämfört med ca 10
mnkr per månad tidigare.
Finansnettot ger ett överskott på 161 mnkr (128 mnkr efter september)
och regionens redovisade resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 432 mnkr. Balanskravsresultatet ska justerats för
orealiserade värdestegringar på värdepapper (- 113 mnkr) och tidigare års
värdereglering för sålda värdepapper (+ 32 mnkr). Detta ger ett resultat
efter balanskravsjusteringar på 351 mnkr.
Helårsprognosen från delårsrapport augusti är ett resultat efter
balanskravsjusteringar på 170 mnkr vilket är 30 mnkr över
regionfullmäktiges resultatmål för 2021. I prognosen har inkluderats ett
beräknat statsbidrag på 45 mnkr till trafiken, motsvarande det statsbidrag
som erhölls under 2020. Det totala beslutade statsbidraget till
kollektivtrafikbranschen för 2021 är 3 miljarder kr vilket är samma
belopp som 2020.
Sveriges Kommuner och Regioner har den en 30 september kommit
med en ny skatteprognos. Det beräknade skatteutfallet för 2021 har
förbättrats 31 mnkr jämfört med helårsprognosen i delårsrapport augusti.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag oktober 2021 Region
Kronoberg
 Månadssammandrag oktober 2021 Region Kronoberg
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13 Information om mätetal avseende
Hållbart medarbetarengagemang
(20RGK58)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare för samtliga
medarbetare. Ett viktigt mätetal för detta mål är Hållbart
medarbetarengagemang (HME) som mäts på en skala 1-100 vartannat år
i samband med medarbetarundersökningen. Vid den senaste mätningen
2019 nådde regionen 78 och i budgeten för 2021 var målvärdet 79.
Arbetsprocessen för medarbetarundersökningen håller på att utvecklas
och därför har det inte kunnat genomföras en
medarbetarenkätundersökning under 2021. Detta medför att det inte
kommer att finnas något mätetal att presentera avseende Hållbart
medarbetarengagemag. Genomförandet av
medarbetarenkätundersökningar ska bli mer användarvänligt och enkelt
för chef, medarbetare och de som administrerar undersökningen. Från
och med 2022 kommer enkäten genomföras två gånger årligen och fler
delar sker digitalt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Information om mätetal Hållbart
medarbetarengagemang

14 Hållbarhetsprogram för Region
Kronoberg 2019-2022 (17RK1047)
Sammanfattning

Handlingar utdelas senare. Ärendet behandlas på folkhälsoberedningen
den 26 november.
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15 Remissyttrande – Remiss av rapporten
Bromma flygplats – underlag för
avveckling av drift och verksamhet (Ds
2021:25) I2021/02381 (21RGK1520)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Regeringskansliet
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 27 april 2021 att tillkalla en
bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling
av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. Med anledning
av uppdraget mottog Region Kronoberg en skrivelse från
Infrastrukturdepartementet som besvarades den 22 juni 2021. Region
Kronoberg, tillsammans med övriga ägare av Växjö Småland Airport AB,
ställde sig kritisk till en avveckling av Bromma flygplats ur ett regionalt
tillväxtperspektiv.
Därefter har utredaren överlämnat betänkandet Bromma flygplats –
underlag för avveckling av drift och verksamhet.
Region Kronoberg ställer sig fortsatt kritisk till en avveckling av Bromma
flygplats mot bakgrund av vad som framförts i den tidigare skrivelsen.
Region Kronoberg vill betona vikten av att en avveckling sker varsamt
samt med anledning av den föreslagna tidplanen om en avveckling inom
3-5 år tar hänsyn till regionalpolitiska aspekter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande över rapporten Bromma flygplats underlag för avveckling av drift och verksamhet
 Remissyttrande över avveckling av Bromma flygplats(250508) (0)
 Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av
drift och verksamhet
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16 Ersättningsetablering - fysioterapi
(21RGK1373)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att ingå samverkansavtal med James Cooper
avseende fysioterapi.
Sammanfattning

Katarina Eriksson Östh, fysioterapeut, inkom den 27 augusti 2021 med
en anmälan om ersättningsetablering enligt LOF, lagen om ersättning för
fysioterapi (1993:1652).
Med anledning av Katarina Eriksson Ösths anmälan, annonserades
ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid
ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för fysioterapi
(1993:1652) ut den 6 september 2021. Annons avseende den aktuella
verksamheten har publicerats på www.tendsign.com
Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en
ansökan, beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt
avtalsmall för samverkansavtal med Region Kronoberg. Ytterligare
information om verksamheten kunde inhämtas hos säljaren. Ansökan
skulle vara Region Kronoberg tillhanda senast den 4 oktober 2021.
En ansökan har kommit in och prövats. Ansökan av James Cooper
uppfyller samtliga i lagen angivna krav samt erbjuder priset 81 232
kronor.
Enligt lag ska Region Kronoberg fatta beslut om att ingå och teckna
samverkansavtal med den sökande som uppfyller samtliga de i
ansökningsinbjudan och lag angivna krav samt har erbjudit högsta pris.
Innan samverkansavtal kan tecknas ska överlåtande vårdgivare och
köpare ingå ett överlåtelseavtal för verksamheten (ett villkorat
civilrättsligt avtal avseende säljarens verksamhet).
Vidimerad kopia av slutet överlåtelseavtal samt en skriftlig uppsägning av
rätten till ersättning enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
ska inlämnas till Region Kronoberg innan samverkansavtal kan tecknas
med den nya vårdgivaren.
Samverkansavtal kan tecknas tidigast efter det att 10 dagar har gått från
det att besked lämnats. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och
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sökande anses slutet när detta undertecknats av båda parter. I övrigt
gäller villkor och bestämmelser enligt avtalsmall.
Den övertagande fysioterapeut som får ingå samverkansavtal med
Region Kronoberg övertar det ersättningstak som finns kvar för
innevarande år, efter att den överlåtande fysioterapeuten inlämnat sin
slutliga debitering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ersättningsetablering- fysioterapeut

17 Remissyttrande – En sjukförsäkring
med prevention, rehabilitering och
trygghet (SOU 2021:69) (21RGK1560)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Socialdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Regeringen beslutade den 26 mars 2020 att tillsätta en särskild utredare
för att se över sjukersättningen, aktivitetsersättningen och
socialförsäkringsbalkens förmåner vid rehabilitering. Utredningen
överlämnade betänkandet En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) i augusti 2021.
Sammanfattningsvis anser Region Kronoberg att betänkandet är väl
genomarbetat med goda ambitioner utifrån både ett individ- och hälsooch sjukvårdsperspektiv. Region Kronoberg vill lämna synpunkter på
bland annat föreslagen preventionsersättning och ett förändrat
arbetsmarknadsbegrepp.
Synpunkter är inhämtade från både hälso- och sjukvården och HR.
Den 29 oktober inkom en remiss av promemorian Stärkt trygghet vid
långvarigt nedsatt arbetsförmåga. I promemorian föreslår
Socialdepartementet att de särskilda reglerna om sjukersättning för
personer som har fyllt 60 år samt införandet av ett nytt
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arbetsmarknadsbegrepp för sjukersättning och aktivitetsersättning införs
vid en tidigare tidpunkt än vad som föreslås i betänkandet En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU
2021:69). Förslagen i promemorian påverkar inte Region Kronobergs
ställningstagande till det ursprungliga betänkandet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)
 Remissyttrande - En sjukförsäkring med prevention rehabilitering och
trygghet (SOU 2021_69)
 Enkel prövning av barnets bästa vid remissvar - Remiss - En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU
2021:69)
 Remiss - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet (SOU 2021:69), Volym 1
 Remiss - En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet (SOU 2021:69), Volym 2

18 Remissyttrande – Förslag till
miljöprogram 2022 - 2027, Tingsryds
kommun (21RGK1749)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Tingsryds kommun
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Tingsryds kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Tingsryds kommun har tagit fram ett förslag till miljöprogram för åren
2022 - 2027. Programmet utgår från den ekologiska dimensionen av
hållbarhetsbegreppet men det förväntas även påverka den ekonomiska
och sociala hållbarheten. Miljöprogrammet är uppdelat i fyra
fokusområden; Minskad klimatpåverkan, Hållbara livsmiljöer, Friskt
vatten och Biologisk mångfald. Varje fokusområde har övergripande
mål, mätbara mål och indikatorer för uppföljning. I samband med det
årliga ekonomiska bokslutet avser kommunen följa upp
miljöprogrammet i ett miljöbokslut. Miljöprogrammet utgår från
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kommunorganisationens arbete men ska också inspirera
kommuninvånare och näringsliv till att ställa om och leva mer hållbart.
Region Kronoberg anser att förslaget till miljöprogram är ambitiöst och
visar att kommunen aktivt vill bidra till att möta flera av de
miljöutmaningar vi står inför.
Flera av målsättningarna i miljöprogrammet bidrar även till att mål i den
regionala utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg” kan nås. Tingsryds
kommun har till exempel en målsättning om att öka produktion av
förnybara energi inom den egna verksamheten och Region Kronoberg
hade gärna även sett en målsättning för ökad förnybar energi för
Tingsryds kommun som geografiskt område, på motsvarande sätt som
kommunen har mål om fossiloberoende fordon.
Region Kronoberg hade även gärna sett ett förtydligande kring hur
kommunen avser att arbeta med cirkulär ekonomi.
I övrigt är Region Kronoberg mycket positiv till förslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remisyttrande Tingsryds miljöprogram 2022-2027
 Remissyttrande - Miljöprogram för Tingsryds kommun 2022 -2027
 Remiss: Förslag till miljöprogram 2022-2027, Tingsryds kommun

19 Närmare Kronobergaren: Program 2021–
2024 (21RGK1718)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Närmare Kronobergaren: Program 2021–
2024.
Sammanfattning

Närmare Kronobergaren: Program 2021–2024 visar inriktningen för
arbetet med omställningen till nära vård för den kommande perioden.
Programmet presenterar fyra identifierade programområden;
personcentrerad vård, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande,
digifysisk vård och kompetens.
I arbetet med Närmare Kronobergaren program 2021–2024 samt
efterföljande handlingsplan har en prövning av barnets bästa
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genomförts. Fortsatta prövningar kommer att genomföras löpande
utifrån definierade initiativ inom respektive programområde.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Närmare Kronobergaren: Program 2021-2024
 Närmare Kronobergaren - Program 2021-2024

20 Närmare Kronobergaren handlingsplan
2022 (21RGK1719)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen har tagit del av information om Närmare Kronobergaren
handlingsplan 2022.
Sammanfattning

Närmare Kronobergaren handlingsplan 2022 presenterar modell för
genomförande, planerade initiativ samt tidplan inom
omställningsarbetets fyra programområden; personcentrerad vård,
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, digifysisk vård samt
kompetens.
I arbetet med Närmare Kronobergaren program 2021–2024 samt
handlingsplan 2022 har en prövning av barnets bästa genomförts.
Fortsatta prövningar kommer att genomföras löpande utifrån definierade
initiativ inom respektive programområde.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Närmare Kronobergaren - handlingsplan
 Närmare Kronobergaren - Handlingsplan
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21 Bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd
år 2022 (21RGK302)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beviljar Kronobergs läns frikyrkoråd bidrag om 75 000
kronor för 2022. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till ideella
organisationer och föreningar för 2022.
Sammanfattning

Kronobergs läns frikyrkoråd har inkommit med en ansökan om bidrag
för 2022 om 85 000 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 2022. Medel anslås ur Region Kronobergs bidrag till
ideella organisationer och föreningar för 2022.
Förslag till beslut bedöms vara förenligt med barnkonventionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd år 2022
 Bidrag till Kronobergs frikyrkoråd 2022 Enkel-provning-av-barnetsbasta (4)
 Ansökan om bidrag till Kronobergs läns frikyrkoråd för år 2022
 Komplettering till bidragsansökan - Verksamhetsberättelse,
årsmötesprotokoll och revisionsberättelse för 2020

22 Uppföljning av internkontrollplan för
regionstyrelsen 2021 (20RGK146)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har fastställt internkontrollplan för 2021 efter
anvisningar enligt reglemente för intern kontroll. En samlad uppföljning
lämnas årligen till regionstyrelsen i december månad inför beredning av
ny internkontrollplan kommande år.
I bilagd uppföljning redogörs för den samlade uppföljningen. Avvikelser
från planen noteras inom efterlevnaden av barnkonventionen,
tillgänglighetsdirektivet och till viss del avvikelsehantering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - uppföljning av internkontrollplan för
regionstyrelsen 2021
 Internkontrollplan för RS 2021 - uppföljning

23 Framtida användning och organisation
av Ekhagens kurs- och
konferensanläggning (21RGK1646)
Sammanfattning

Region Kronoberg är huvudman för Grimslövs folkhögskola.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola beslutade vid styrelsemöte den 8
oktober 2020 att ge rektor i uppdrag att presentera en översyn av
Ekhagen konferensanläggnings ekonomiska, organisatoriska och
juridiska förutsättningar. Översynen syftade till att presentera ett förslag
över hur Ekhagens uppdrag bör utformas utifrån kostnadseffektivitet,
interna och externa behov samt kommunalrättslig lämplighet.
Översynen presenterades för Styrelsen för Grimslövs folkhögskola den 9
februari 2021, varefter styrelsen för folkhögskolan har lämnat förslag till
beslut till regionfullmäktige innebärande att Grimslövs folkhögskolas
nuvarande uppdrag gällande Ekhagen kurs och konferens upphör för att
istället ersättas av ett nytt uppdrag bestående av att vara Region
Kronobergs interna kurs- och konferensanläggning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Framtida användning och organisation av
Ekhagens kurs- och konferensanläggning
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Kallelse

 Tjänsteskrivelse - Framtida användning och organisation av Ekhagens
kurs- och konferensanläggning
 §38 - Beslut - Framtida användning och organisation av Ekhagens
kurs- och konferensanläggning
 Tjänsteskrivelse - Framtida användning och organisation av Ekhagens
kurs- och konferensanläggning
 Översyn Ekhagen Kurs och konferens 2021-01-27(212732) (0)_TMP

24 Entledigande samt nominering av ny
ledamot i styrelsen för Energikontor
Sydost för tiden till och med ordinarie
bolagsstämma 2023 (18RGK840)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen entledigar Robert Olesen från uppdrag som ledamot i
styrelsen för Energikontor Sydost.
2. Regionstyrelsen nominerar Helen Bengtsson (S) till ny ledamot i
styrelsen för Energikontor Sydost.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande Samordningsförbund Värend och
Energikontor Sydost - Robert Olesen (S)
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