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§ 28

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde i enlighet
med ordförandens förslag.
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till på föredragningslistan:
- Godkännande av fastighetschefsbeslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 29

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 19 februari 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den xx februari 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 30

Regiondirektörens rapport

Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Martin Myrskog, regiondirektör, rapporterar om aktuella frågor:
- Hälso- och sjukvårdsbarometern som är en nationell undersökning som riktar
sig till individer 18 år och äldre som är folkbokförda i Sverige. Frågorna berör
bland annat tillgång till hälso- och sjukvård, förtroende för hälso- och sjukvården,
attityder till väntetider samt huruvida vården ges på lika villkor.
- Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angående regionernas
arbete med krisberedskap och civilt försvar 2018-2020.
- SKL:s rapport Köp av verksamhet 2017.
- Säkerheten kring 1177 Vårdguiden.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 31

Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården, gemensamt projekt med
SKL (16RK2368)

Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mot bakgrund av ökat beroende av inhyrd personal i hälso- och sjukvården har
landstingen och regionerna med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) startat ett gemensamt projekt för oberoende av inhyrd personal i vården.
Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvård, ger en nulägesrapport över Region
Kronobergs arbete för att minska oberoendet av inhyrd personal i vården samt en
prognos framåt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§ 32

Information - Offentlighets- och
sekretesslagen

Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Anna Widströmer, regionjurist, redovisar för offentlighets- och sekretesslagen
(OSL 2009:400).
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 33

Barnrättsbaserade beslutsunderlag med
anledning av Barnkonventionen
(19RGK314)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar att Region Kronobergs egna styrande dokument såsom
policy, budget, strategier, program, regelverk, och handlingsplaner som är föremål
för politiska beslut och som berör barn och unga under 18 år ska innehålla
barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Sammanfattning

Den 14 juni 2018 beslöt Sveriges Riksdag att FN:s Barnkonvention ska gälla som
lag från och med den 1 januari 2020. Lagen ställer ett ökat krav på:
•

barn och ungas delaktighet i politiska beslut,

•

barnkonsekvensanalyser vid beslut som påverkar barn (ta fram
barnrättsbaserade beslutsunderlag vid politiska beslut).

Därutöver beslöt dåvarande landstingsfullmäktige 2012 att arbeta barnrättsbaserat
och i december 2014 fastställdes formerna för barnbokslutet som sedan kom att
bli en del av årsberättelsen för verksamhetsåret 2014 och framöver.
Regionstyrelsen fick § 70/18 information om FN:s Barnkonvention och den nya
lagstiftningen. Med anledning av den nya lagen uppdrog regiondirektörens
ledningsgrupp den 7 juni åt kanslidirektören att återkomma med förslag till
beredningsprocess av politiska beslut där barnrättsperspektivet är en del.
Uppdraget redovisades för regiondirektörens ledningsgrupp för ställningstagande i
augusti 2018 och inför senare beslut i regionstyrelsen 2019.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att inrätta barnrättsbaserade beslutsunderlag
enligt följande:
Region Kronobergs egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier,
program, regelverk, och handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och
som berör barn och unga under 18 år.
Yrkanden

Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att Region
Kronobergs egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program,
regelverk, och handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör
barn och unga under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Barnrättsbaserade beslutsunderlag med anledning av
Barnkonventionen
• Barnrättsbaserade beslutsunderlag med anledning av barnkonventionen
• Bilaga - barnrattsbaserat beslutsunderlag
• §34 RSAU Barnrättsbaserade beslutsunderlag med anledning av
Barnkonventionen
Paragrafen är justerad
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§ 34

Remissyttrande –
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 20202030, dnr 1801945 (18RGK1792)

Beslut

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Region Skåne senast den 15 februari
2019. Anstånd har begärts och beviljats för att lämna remissvar efter
regionstyrelsens beslut.
Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska Region Skåne, likt landets övriga
regioner , i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, regelbundet fastställa
målen för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram (TFP).
TFP är ett strategiskt dokument som på ett övergripande sätt ska beskriva det
samlade behovet av all kollektivtrafik.
Delarna som ska belysas, beaktas och behandlas i en TFP är komplexa och
innehåller många delkomponenter. Region Skåne har i sin TFP på ett föredömligt
sätt lyckats med att sammanfatta och beskriva hur kollektivtrafiken ska utvecklas
fram till 2030, med en utblick för 2050. Region Kronobergs bedömning är att
Region Skånes TFP inte i tillräcklig utsträckning återspeglar gränspendlandet
mellan Skåne och Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anta redovisat yttrande som
sitt svar över remissen Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030.

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - remissvar TFP Skåne
Förslag remissvar - TFP Skåne
Missiv - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
Remiss - Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030
bilaga-3-okad-marknadsandel-for-kollektivtrafiken-i-skane_2016-0304_slutversion
bilaga-4-strakanalys-busstrafiken_180712
bilaga-5-bytespunkter-och-tillanglighetsanpassning
bilaga-6-kommersiell-trafik
bilaga-7-kommersiellt-erbjudande-skane-2019_web
bilaga-8-trafikavtal-skanetrafiken
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• bilaga-9-trafik-i-region-skanes-regi
• bilaga-10-tagstrategiskt-underlag-rapport
• §35 RSAU Remissyttrande – Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030,
dnr 1801945
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-19

§ 35

Investeringsplan (19RGK201)

Beslut

Regionstyrelsen godkänner investeringsplan för 2019 som omfattar investeringar
om totalt 658 miljoner kronor samt bifaller Henrietta Serrates (S) tilläggsförslag
om att barnhabiliteringens lokalläge ska ses över.
Sammanfattning

Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt investeringsram för
2019. Planen omfattar investeringar om totalt 658 miljoner kronor. Flera större
ny- och ombyggnads investeringar kommer färdigställas under året; habilitering,
specialisttandvård och vuxenpsykiatri. Ombyggnation och renovering av samtliga
vårdavdelningar Ljungby pågår. I planen ingår fler ombyggnationer för att
förbättra patient- och personalmiljöer, samtliga inryms i den ekonomiska ramen.
Inom utrustningsbudgeten inryms flera utrustningsbehov i hyrda lokaler, då
främst inom Dockanhuset Växjö och i hyrda lokaler inom Ljungby centrum. Som
tidigare år är behovet av medicintekniska investeringar stort och under 2019
kommer återanskaffningar prioriteras före nyinvesteringar. Ett antal omfattande
IT-investeringar planeras under 2019. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och
finansierar själva sin avskrivningskostnad.
Den 15 januari 2019 gav regionstyrelsens arbetsutskott regiondirektören i uppdrag
att utreda två alternativ för Centrallasarettet i Växjö, att vara kvar på området eller
att bygga ett helt nytt sjukhus strax utanför stadskärnan. Beslut om inriktning
förväntas av regionfullmäktige i april 2019 och beroende av beslutet kan denna
investeringsplan 2019 vara i behov av justering.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskott förslag till beslut med följande tilläggsförslag:
"att barnhabiliteringens lokalläge ska ses över."
- Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
ändringsförslag:
"Att anslaget för konst halveras från fyra till två miljoner"
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om regionstyrelsen bifaller eller avslår Melena Jönssons
(SD) ändringsförslag. Han finner att regionstyrelsen avslår ändringsförslaget.
Därefter frågar ordföranden om regionstyrelsen bifaller eller avslår
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
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Slutligen frågar ordföranden om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta
Serrates (S) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen godkänna investeringsplan
för 2019 som omfattar investeringar om totalt 658 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Investeringsplan 2019
• Förslag till Investeringsplan 2019
• §37 RSAU Investeringsplan
Paragrafen är justerad
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§ 36

Internkontrollplan för regionstyrelsen 2019
- fastställande (18RGK1225)

Beslut

Regionstyrelsen fastställer internkontrollplan för regionstyrelsen 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom
Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för
regionstyrelsens ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018 har
regiondirektörens ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett
förslag till regionstyrelsens internkontrollplan 2019.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens
anvisningar upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive
ansvarsområden senast i december månad inför det år som internkontrollplanerna
ska börja gälla.
Regionstyrelsen beslöt § 15/19 att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen
2019. Kompletteringar gjordes under styrelsesammanträdet avseende
kontrollmoment i internkontrollplanen, varför ärendet lyfts för slutligt
fastställande vid regionstyrelsens sammanträde den 19 februari 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa interkontrollplan
för regionstyrelsen 2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Internkontrollplan för regionstyrelsen 2019
• Internkontrollplan RS 2019 - rev RSAU
• §38 RSAU Internkontrollplan för regionstyrelsen 2019 - fastställande
Paragrafen är justerad
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§ 37

Glass Art Society 2020 – fortsatt
arbetsprocess (18RGK466)

Beslut

Regionstyrelsen fattar följande inriktningsbeslut angående GAS 2020:
1. Uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningar för att teckna ett
samarbetsavtal med Region Kalmar län för ett delat huvudmannaskap för GAS
2020.
2. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till avsiktsförklaring med Region
Kalmar län och Glass Art Society för senare beslut i regionstyrelsen.
3. Medel för ändamålet anslås av regionala utvecklingsnämnden i samband med
fastställande av verksamhetsplan med driftsbudget 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade i mars 2018 att ta ansvar för att inleda ett förarbete
inför en eventuell konferens i Glasriket 2020 och avsatte 830 000 kronor för
ändamålet. Kulturparken Småland gavs i uppdrag att genomföra förarbetet.
Arbetet pågår fortfarande med bland annat dialog med nyckelaktörer,
budgetarbete och kontinuerliga kontakter med GAS-organisationen. Parallellt förs
diskussioner mellan Region Kronoberg och Region Kalmar län om ett delat
huvudmannaskap i den kommande genomförandefasen. Inför ett kommande
genomförande ska bland annat vissa överenskommelser göras angående ansvar,
roller och åtaganden för konferensens huvudaktörer, vilket förutsätter
inriktningsbeslut inför det fortsatta arbetet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fatta följande
inriktningsbeslut angående GAS 2020:
1. Uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningar för att teckna ett
samarbetsavtal med Region Kalmar län för ett delat huvudmannaskap för GAS
2020.
2. Uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till avsiktsförklaring med Region
Kalmar län och Glass Art Society för senare beslut i regionstyrelsen.
3. Medel för ändamålet anslås av regionala utvecklingsnämnden i samband med
fastställande av verksamhetsplan med driftsbudget 2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - GAS 2020 fortsatt arbetsprocess
• Beslutsunderlag GAS 2020
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• §39 RSAU Glass Art Society 2020 – fortsatt arbetsprocess
Paragrafen är justerad
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§ 38

Val av observatör i styrelsen för Sven och
Ann Margret Ljungbergs stiftelse 20192022 (18RGK840)

Beslut

Regionstyrelsen utser Gunnar Nordmark (L) till observatör i styrelsen för Sven
och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse Gunnar Nordmark (L)
till observatör i styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs Stiftelse.

Beslutsunderlag

• §40 RSAU Val av observatör i styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs
Stiftelse 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 39

Val av revisor samt ersättare för
granskning av Filmregion Sydosts
räkenskaper och förvaltning avseende
2019-2022 (18RGK840)

Beslut

Regionstyrelsen utser Jan Sahlin (M) till revisor och Romeo Pettersson (SD) till
ersättare för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper och förvaltning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse Jan Sahlin (M) till
revisor och Romeo Pettersson (SD) till ersättare för granskning av Filmregion
Sydosts räkenskaper och förvaltning.

Beslutsunderlag

• §41 RSAU Val av revisor för granskning av Filmregion Sydosts räkenskaper
och förvaltning avseende 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 40

Nominering av revisor för granskning av
Regionsamverkan Sydsveriges
räkenskaper och förvaltning avseende
2019-2022 (18RGK840)

Beslut

Regionstyrelsen nominerar Peter Löfström (M) till revisor för granskning av
Regionsamverkan Sydsveriges räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022
Förslag till beslut

Regionstyrelsen nominerar Peter Löfström (M) till revisor för granskning av
Regionsamverkan Sydsveriges räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022

Beslutsunderlag

• §42 RSAU Nominering av revisor för granskning av Regionsamverkan
Sydsveriges räkenskaper och förvaltning avseende 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 41

Val av ledamot samt ersättare i
subkommittén för Nordsjöprogrammet
2019-2022 (18RGK840)

Beslut

Regionstyrelsen utser Lena Wibroe (M) till ledamot samt Ingemar Swalander (M)
till ersättare i subkommittén för Nordsjöprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse NN (X) till ledamot
samt NN (X) till ersättare i subkommittén för Nordsjöprogrammet.

Beslutsunderlag

• §43 RSAU Val av ledamot samt ersättare i subkommittén för
Nordsjöprogrammet 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 42

Val av ersättare i Södra
Östersjöprogrammet 2019-2022
(18RGK840)

Beslut

Regionstyrelsen utser Robert Olesen (S) till ersättare i Södra Östersjöprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse Robert Olesen (S) till
ersättare i Södra Östersjöprogrammet.

Beslutsunderlag

• §44 RSAU Val av ersättare i Södra Östersjöprogrammet 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 43

Nominering av revisor för granskning av
Institutet för lokal och regional demokratis
räkenskaper och förvaltning 2019-2022
(18RGK840)

Beslut

Regionstyrelsen nominerar Göran Kannerby (KD) till revisor för granskning av
Institutet för lokal och regional demokratis räkenskaper och förvaltning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen nominerar Göran Kannerby (KD) till revisor för granskning av
Institutet för lokal och regional demokratis räkenskaper och förvaltning.

Paragrafen är justerad
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§ 44

Borgensförbindelse AB Transitio för
fordonsfinansiering av EMU fordon
(19RGK137)

Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering
upp till 770 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och
strategisk utrustning, samt uppdra åt regionstyrelsens ordförande och
regiondirektören att teckna borgensförbindelse.
2. Godkänna att AB Transitio avropar 7 stycken regionaltågsfordon med
tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar
finansiering för detta.
3. Ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av
regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt uppdra
åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna uppdragsavtal.
4. Ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge
regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att teckna hyresavtal.
5. Finansiering fastställs i samband med budget 2020-2022, samt i kommande
budgetprocesser.
Sammanfattning

Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg samt
Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning
av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB
Transitio ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om
borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.
De nya regionaltågsfordonen kommer att medföra en ökad kostnad hyreskostnad.
Idag har Region Kronoberg tre Krösatåg via Transitio. På norra sträckan
tillhandahåller Jönköpings Länstrafik tåg åt oss idag och på södra sträckan
tillhandhåller Skånetrafiken med fordon.
Region Kronoberg räknar med att finansiera 7 nya fordon. Merkostnaden per
fordon bedöms till 2,1 MSEK. Det ger en total merkostnad på 14,7 MSEK.
Utbytet av tåg kommer ske stegvis från 2022-2023. Bedömningen är att 1 tåg byts
under 2022 och 6 under 2023.
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Projektorganisationen för TAKK beräknas totalt för Region Kronobergs del kosta
4,2 MKR, varav 1,2 MKR är kostnadsförda under 2018. 2,5 MSEK beräknas
belasta 2019 samt 0,5 MSEK 2020.
För de 3 tåg Region Kronoberg har finns ett restvärde som kommer medföra en
kostnad på 6,3 MSEK varav 4,2 MSEK belastar 2024 och 2,1 MSEK belastar
2025. Försäljning av tågen kommer ske så snart det är möjligt.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen lämna följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Ingå borgen så som för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering
upp till 770 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och
strategisk utrustning, samt uppdra åt regionstyrelsens ordförande och
regiondirektören att teckna borgensförbindelse.
2. Godkänna att AB Transitio avropar 7 stycken regionaltågsfordon med
tillhörande högvärdeskomponenter, strategisk utrustning samt upphandlar
finansiering för detta.
3. Ingå uppdragsavtal med AB Transitio för avrop av anskaffning av
regionaltågsfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning samt uppdra
åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att teckna uppdragsavtal.
4. Ingå hyresavtal med AB Transitio för anskaffade regionaltågsfordon samt ge
regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att teckna hyresavtal.
5. Finansiering fastställs i samband med budget 2020-2022, samt i kommande
budgetprocesser.

Beslutsunderlag

• Forslag till beslut - Borgensförbindelse AB Transitio för fordonsfinansiering av
EMU fordon
• Borgensförbindelse AB Transitio för fordonsfinansiering av EMU
fordon(139770) (0)_TMP
• Uppdragsavtal TAKK
• §45 RSAU Borgensförbindelse AB Transitio för fordonsfinansiering av EMU
fordon
Paragrafen är justerad
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§ 45

Svar på motion – Gemenskap på recept
(18RGK1418)

Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar att kommunerna enligt lag har ansvar för uppsökande
verksamhet och vi förutsätter att kommunerna fullgör uppdraget. Ytterligare
insatser för att motverka ofrivillig ensamhet tas upp i den parlamentariska
arbetsgruppen för Nära vård.
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Anna Zelvin (KD) har i en motion föreslagit att:
• Region Kronoberg ska införa uppsökande samtal med alla personer som har fyllt
75 år i syfte att motverka ensamhet hos äldre.
• Social aktivitet bör kunna skriva ut på recept inom vården, liksom det idag skrivs
ut fysiskt aktivitet på recept och därmed också utveckla ett nära samarbete med
civilsamhällets organisationer och föreningar i syfte att fler får möjlighet att bygga
meningsfullt socialt nätverk.
• Genomföra strukturella förändringar för att bygga ett gemenskapens samhälle
och att alla politiska förslag bör gemenskaphetssäkras – på motsvarande sätt som
idag gäller miljökonsekvenser.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen lämna följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar att kommunerna enligt lag har ansvar för uppsökande
verksamhet och vi förutsätter att kommunerna fullgör uppdraget. Ytterligare
insatser för att motverka ofrivillig ensamhet tas upp i den parlamentariska
arbetsgruppen för Nära vård.
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till svar på motion - Gemenskap på recept
Motion till Regionfullmäktige - Gemenskap på recept
§9 FHB Svar på motion – Gemenskap på recept
§46 RSAU Svar på motion – Gemenskap på recept
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Paragrafen är justerad
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§ 46

Svar på motion – Besöksnäringen behöver
kollektivtrafik (18RGK1342)

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige bifalla motionen.
Sammanfattning

Carina Bengtsson (C) och Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att
trafiknämnden tar fram en plan för hur de 20 största besöksmålen i Kronoberg
kan förses med kollektivtrafik och redovisar denna tillsammans med de
ekonomiska förutsättningarna för regionstyrelsen, så att planerna kan genomföras
under sommaren 2019.
Yrkanden

Sven Sunesson (C) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen lämna följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till svar på motion besöksnäringen behöver kollektivtrafiken
Motion till Regionfullmäktige - Besöksnäringen behöver kollektivtrafik.
§10 TN Svar på motion – Besöksnäringen behöver kollektivtrafik
§47 RSAU Svar på motion – Besöksnäringen behöver kollektivtrafik

Paragrafen är justerad
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§ 47

Svar på motion – Nya styrformer av
regionens verksamheter (18RGK2006)

Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige avslå motionen.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Henrietta Serrate (S), Lovisa Alm (S), Helen Bengtsson
(S), Joakim Pohlman (S), Ragnar Lindberg (S), och Eva-Britt Svensson (V) till
förmån för eget förslag.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta
fram en plan för hur den regionala verksamheten ska styras på ett mer
demokratiskt sätt.
Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
ändringsförslag:
"Motionen anses besvarad med följande svar. Region Kronoberg är en politiskt
styrd organisation. Förutom att alla medborgare i val vart fjärde år har möjlighet
att på politisk väg påverka hur regionen styrs innebär det också att demokrati och
delaktighet ska prägla det dagliga arbetet i organisationen.
I Region Kronobergs värdegrund 'Respekt för människan: Vi bryr oss om. Vi kan
och vill. Vi ser helheten.' och tillhörande policy beskrivs förutsättningarna för
dagligt arbete och beslutsfattande utifrån fyra perspektiv:
•

Medborgarperspektivet: Vi ser helheten; det var och en av oss gör, ingår i
ett sammanhang och påverkar andra. Varje del bidrar till
helhetsupplevelsen för den person som möter oss.

•

Medarbetarperspektivet: Vi står upp för och tar ansvar för vår verksamhet.
Vi söker delaktighet och samarbete, och vi ser att vi alla är en del i
helheten och påverkar varandra.

•

Verksamhetsperspektivet: Vi strävar efter delaktighet i arbetet med att
utveckla och förbättra, och ser att alla kan bidra på sitt sätt.

•

Ekonomiperspektivet: Vi ser till helheten och strävar efter rätt person på
rätt plats, i rätt tid. Vi ifrågasätter invanda mönster och prövar nya sätt att
tänka och göra.
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Genom att alltid utgå från värdegrunden kan demokrati och delaktighet stärkas
samtidigt som syftet med Region Kronobergs verksamhet, att bidra med god och
jämlik välfärd till kronobergarna, kan vara i fokus och kvalitén förbättras.
Ett bra exempel på hur värdegrunden kan mynna ut i politiska beslut och praktisk
handling är Region Kronobergs arbete med rätt använd kompetens, det vill säga
arbetet med att använda de kompetenser som finns i organisationen på rätt sätt.
Det kan både handla om att säkerställa att medarbetaren får arbeta med det hen är
utbildad till och att se över vilken yrkeskategori som gör vad.
Exempel:
•

Vårdutbildad personal ska fokusera på det patientnära arbetet. Därför har
servicetjänster och transportörer anställts på lasaretten. Region Kronoberg
har också startat en egen yrkeshögskoleutbildning för medicinska
sekreterare, en yrkesgrupp som avlastar vårdpersonal i arbetet med
medicinsk dokumentation och är oerhört viktig för att patienten ska
kunna ta till sig vårdinformation på ett bra sätt.

•

Patienten ska få rätt behandling på rätt vårdnivå. Från och med 1 januari
2019 är vårdgarantin i primärvården stärkt för att patienter som vänder sig
dit med medicinska behov som kan tillgodoses av andra yrkesgrupper än
läkare, ska få adekvat hjälp snabbare och på rätt vårdnivå. Det kan
exempelvis handla om besök till sjukgymnast eller distriktssjuksköterska.

Något som ibland lyfts som en möjlighet för medarbetare att påverka
verksamheters arbetssätt och ekonomi är intraprenad. Sedan tidigare är det
beslutat att en uppföljning av för- och nackdelar av de intraprenader som tidigare
införts i Region Kronoberg ska genomföras (Regionstyrelsen §96, 2018-06-05)
och att en policy för intraprenader ska tas fram (Regionfullmäktige §131, 2018-1127/28).
New Public Management är en omdiskuterad styrningsmodell. Styrning i form av
uppföljning och granskning kan vara en del i att för att kunna följa om man är på
rätt väg mot satta mål. Det är dock viktigt att fundera över om allt måste mätas
eller om vi kan bli hårdare i prioritering av vad som ska mätas och följas upp.
Vägen mot uppsatta mål ska inte försvåras på grund av styrningsmodell."
- Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla Henrietta Serrates
(S) ändringsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsförslag. Han finner att
regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, den
som vill bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsförslag röstar nej. 8 röstar ja, 6
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röstar nej och en ledamot avstår. Det innebär att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Ledamot
Sven Sunesson (C) vice ordförande
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Maria Grans (L)
Anna Zelvin (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Joakim Pohlman (S)
Helen Bengtsson (S)
Lovisa Alm (S)
Henrietta Serrate (S) 2:e vice ordf
Mikael Johansson (M) ordf

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen lämna följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

• Förslag till svar på motion om nya styrformer av regionens verksamhet
• Motion - Nya styrformer av regionens verksamheter
• §48 RSAU Svar på motion – Nya styrformer av regionens verksamheter
Paragrafen är justerad
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§ 48

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 19RGK20-3 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2019
• 19RGK32-1 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 1/19:
Rättegångsfullmakt.
• 19RGK22-2 Planeringschefens delegationsbeslut nr 1/2019
• 19RGK12-2 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 2/2019 - Yttrande över
kommunala detaljplaner
• 19RGK12-3 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 3/2019 - Bidrag till
handikapporganisationer 2019
• 19RGK21-4 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 2/2019: Investeringar
inom fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018
Paragrafen är justerad
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§ 49

Godkännande av fastighetschefsbeslut
(19RGK21)

Beslut

1. Regionstyrelsen godkänner fastighetschefsbeslut angående:
- Ambulansgarage i Ljungby
- Utbyte passersystem
- Ombyggnad öron 1A plan 6 LL
2. Regionstyrelsen noterar övriga beslut i fastighetschefsbeslut 1/2019 som
delegationsärenden till protokollet.
Sammanfattning

Enligt delegationsordning för regionstyrelsen, som gällde fram till den 22 januari
2019, hade regiondirektören delegation på att fatta beslut om
fastighetsinvesteringar inom fastställd investeringsplan upp till ett belopp av 15
miljoner kronor. Regiondirektören vidaredelegerade beslutanderätt i frågan till
fastighetschef.
Den 22 januari 2019 beslutade regionstyrelsen att ändra summan i ovanstående
delegation från 15 till 5 miljoner. Fastighetschefen har emellertid fattat
delegationsbeslut överskridande 5 miljoner, varför regionstyrelsen föreslås
godkänna fastighetschefsbeslutbeslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner fastighetschefsbeslut 1/2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Fastighetschefsbeslut
• Fastighetschefens delegationsbeslut nr 1/2019: Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018
Paragrafen är justerad
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§ 50

Anmälningsärenden

Beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

• Arbetsgivardeklaration på individnivå | Viktig information från SKL, cirkulär
19:02.
• 19RGK288-1 Statens bidrag till landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2019, överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting
• Kombinationsanställningar - ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten, cirkulär
Paragrafen är justerad

