Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Regionstyrelsen
Datum: 2019-06-04
Tid: 09:00-11:35

Plats: Bolmen

Ledamöter

Mikael Johansson (M), ordförande
Sven Sunesson (C), vice ordförande
Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Ida Eriksson (M)
Golnoush Lundén (C)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Robert Olesen (S)
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Ragnar Lindberg (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare

Maria Grans (L)
Lovisa Alm (S)
Peter Freij (S)
Joakim Pohlman (S)
Emelie Öberg (S)
Övriga närvarande

Martin Myrskog, regiondirektör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör
Caroline Gabrielsson Palmqvist, HR-direktör
Peter Löfström (M), revisorernas vice ordförande
Elin Lindskog, sekreterare
Utses att justera

Henrietta Serrate (S)
Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2019-06-05 09:30

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Protokollet omfattar

§§119-147
Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum

2019-06-04
Datum för anslags uppsättande

2019-06-05
Datum för anslags nedtagande

2019-06-27
Förvaringsplats för protokollet

Regionarkivet

…………………………………… ………...………………………....
Elin Lindskog

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Ärendelista

§
§
§
§
§

119
120
121
122
123

§
§
§
§

124
125
126
127

§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

§ 145
§ 146
§ 147

Godkännande av föredragningslista
Val av justerare och justeringsdatum
Regiondirektörens rapport
Direktiv till trafiknämnden- Upphandling av linjelagd busstrafik
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU
2019:6)
Redovisning av uppdrag – Inför grön rehabilitering som behandlingsform
Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården
Skrivelse om att införa vildsvinskött på menyn
Svar på skrivelse - Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
Svar på medborgarförslag – Miljö och hälsa
Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
Yttrande över Strategisk regional överenskommelse – Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
Regionstyrelsens studieresa med anledning av beslut om nytt sjukhus i Växjö
Rekommendation till regionerna om etablering av en samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020
Positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik
Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Taxor och avgifter 2020 för hälso- och sjukvården
Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020
Driftsramar 2019
Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg
Sammanträdesplan 2020
Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade infektioner
Svar på revisionsrapport – Granskning av sårbehandling
Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022
Aktualisering Gröna Kronoberg
Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård
Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till beslut om styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt tidplan för nytt
sjukhus
Anmälningsärenden
Redovisning av delegationsbeslut

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 119

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 120

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 5 juni 2019 klockan 9.30.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 5 juni 2019 klockan 9.30.
Paragrafen är justerad
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§ 121

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Martin Myrskog, regiondirektör, redogör för Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) ekonomirapport maj 2019.
Region Kronoberg har tidigare beslutat om att regionen ska börja
använda Stratsys, ett verktyg för planering och uppföljning. Marthina
Johannesson, uppföljningsstrateg, visar Stratsys samt dess funktioner och redogör
för arbetet med implementering av verktyget.
Paragrafen är justerad
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§ 122

Direktiv till trafiknämnden- Upphandling
av linjelagd busstrafik (19RGK387)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023,
med följande inriktningar;
- Inriktningen för drivmedel i Växjö stadstrafik från 2023 ska vara eldrift.
- Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafik från 2023 ska vara att regionbussar
med stationeringsort Växjö ska drivas på Biogas. För övriga regionbussar kan flera
fossilfria bränsletyper vara aktuella. Biogas anskaffas av vinnande trafikföretag i
upphandlingen.
2. Genomföra en depåutredning för bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fullgör uppgiften som Regional kollektivtrafikmyndighet i
Kronobergs län. Det åligger kollektivtrafikmyndigheten att fatta strategiska beslut
gällande nya trafikupphandlingar och besluten ska återspegla de politiska
intentionerna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Regionstyrelsen
lämnar därför direktiv till trafiknämnden kring hur upphandlingen ska
genomföras.
Trafiknämnden ska påbörja ny trafikupphandling för all busstrafik som drivs i
offentlig regi i Kronobergs län. Nuvarande trafikavtal, som startade juni 2013
omfattar all linjelagd busstrafik, både stads- och regionbusstrafik och löper fram
till juni 2023. För att med god framförhållning och väl tilltagna tidsmarginaler
under processens gång bör därför nu arbetet med en ny upphandling påbörjas.
Upphandlingen ska genomföras enligt Region Kronobergs sedan tidigare
beslutade huvudprinciper för upphandling. Inriktningen gällande drivmedel
föreslås vara elektrifiering av Växjö stadsbusstrafik och att regionbusstrafiken som
är stationerad i Växjö ska drivas med biogas. Biogas anskaffas, i likhet med övriga
bränsletyper, av vinnande trafikentreprenör. Övrig regionbusstrafik ska drivas
med fossilfria bränslen.
Förändringar i fordonsflottan och drivmedelssammansättning medför ett behov
av att bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö utreds.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
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1. Uppdra åt trafiknämnden att initiera arbetet med Linjetrafikupphandling 2023,
med följande inriktningar;
- Inriktningen för drivmedel i Växjö stadstrafik från 2023 ska vara eldrift.
- Inriktningen för drivmedel i regionbusstrafik från 2023 ska vara att regionbussar
med stationeringsort Växjö ska drivas på Biogas. För övriga regionbussar kan flera
fossilfria bränsletyper vara aktuella. Biogas anskaffas av vinnande trafikföretag i
upphandlingen.
2. Genomföra en depåutredning för bussdepån på Hammerdalsvägen i Växjö.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C) och Eva-Britt
Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
- Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
tilläggsförslag:
"Till Växjö stadstrafik: Alternativt biogas eller elhybrid, beroende på hur
mycket eldriven trafik som går att leverera med den teknik som finns
tillgänglig vid tiden för anbudsgivning utifrån långtidsladdning på depå."
- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska avslå Robert Fredriksson
(SD) tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar ordföranden om regionstyrelsen bifaller eller avslår Robert
Fredrikssons (SD) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen avslår
tilläggsförslaget.
Expedieras till

Trafiknämnden
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Direktiv till trafiknämnden - upphandling av linjelagd
busstrafik
 Upphandling linjelagd busstrafik
 Reviderad tidplan trafikupphandling 2023
 Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg - Inför ny avtalsperiod 2023
 Rapport - Drivmedel för bussar, Strategier för Region Kronoberg
 §61 TN Beslutsunderlag till regionstyrelsen gällande drivmedel för bussar
 §146 RSAU Direktiv till trafiknämnden - Upphandling av linjelagd busstrafik
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Paragrafen är justerad
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§ 123

En långsiktig, samordnad och
dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6) (19RGK542)
Beslut

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Syftet har varit att utveckla styrningen så att den effektivt och ändamålsenligt
stöder målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och
innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning,
högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd,
näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför,
både i Sverige och globalt.
Region Kronoberg ställer sig positivt till förslaget som helhet enligt de
motiveringarna som har framförts i promemorian och föreslår att:


Styrningen mer orienteras mot arbetsmarknaden och det regionala
näringslivets behov av kompetens.



Överenskommelserna som sluts med respektive lärosäte på ett tydligt sätt
kopplas till regional utvecklingsstrategi och att samråd sker med regionalt
utvecklingsansvarig.



Regionala behov inom kompetensförsörjning får större genomslag i
utbildningsutbudets inriktning, dimensionering och upplägg.



Förslaget förtydligar hur en samordning av analyser mellan myndigheter
som berör kompetensförsörjning därtill regioners analyser av detsamma
som kan ha bäring på hur lärosätena styrning ska samordnas.



Insatser för samverkan med det omgivande samhället, livslångt lärande,
breddad rekrytering och ökat söktryck till bristyrkesutbildningar ges en
högre prioritering samt följs upp och utvärderas av UKÄ.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över betänkandet En
långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6).
Yttrandet överlämnas till Utbildningsdepartementet.
Expedieras till

Utbildningsdepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6)
 Remissyttrande – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6)
 Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av
högskolan (SOU 2019:6)
 §148 RSAU En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
(SOU 2019:6)
Paragrafen är justerad
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§ 124

Redovisning av uppdrag – Inför grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt
hantering av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att uppdrag
att genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande införande av modell
för grön rehabilitering som kompletterande behandling.
2. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot samma
målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för upphandling av eventuellt
samverkansföretag.
3. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med arbetsgruppen,
enligt punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att
vidareutveckla regionens befintliga rehabträdgård. Med syfte att i första hand
erbjuda trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell
utökning mot andra målgrupper.
4. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av
pågående och planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och
naturunderstödd aktivitet och rehabilitering följs kontinuerligt.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter.
Sammanfattning

Ärendet har tidigare varit upp i hälso- och sjukvårdsnämnden och i
regionfullmäktige. Vid möte i fullmäktige den 27 november 2018 togs beslut om:
- att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner
- att uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen i maj 2019, med förslag på
fortsatt hantering samt
- att därmed anse motionen besvarad.
Beslutsunderlaget är framtaget i samverkan med regionens FoU-enhet och
förankrat med alla berörda chefer.
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Sju av 21 regioner erbjuder någon form av grön rehabilitering. Dessa är Blekinge,
Dalarna, Gävleborg, Halland, Jönköping, Skåne, Västra Götaland. Det handlar om
kompletterande behandling med trädgårdsterapi och/eller djur- och
naturunderstödd rehabilitering, det sistnämnda ofta i kombination, men ibland
endast naturunderstödd. Sammantaget talar klinisk erfarenhet och den begränsade
forskning som finns för att grön rehabilitering i olika former kan ha god effekt för
många patientgrupper. Det är dock angeläget att nya initiativ till verksamheter och
projekt planeras, följs upp och utvärderas eller beforskas med adekvata metoder
för att bidra till ökad kunskap.
En fördjupad konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande införande av
modell för grön rehabilitering som kompletterande behandling.
Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot samma
målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för upphandling av eventuellt
samverkansföretag.
Förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att vidareutveckla regionens
befintliga rehabträdgård bör tydliggöras. Med syfte att i första hand erbjuda
trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell
utökning mot andra målgrupper.
Genomförande och resultat av pågående och planerade forskningsprojekt med
anknytning till djur- och naturunderstödd aktivitet och rehabilitering bör följas
kontinuerligt.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till fortsatt
hantering av grön rehabilitering som behandlingsform.
Förslaget innebär:
1. Ett uppdrag till FoUU-direktören att tillsätta en arbetsgrupp med att uppdrag
att genomföra en fördjupad konsekvensbeskrivning gällande införande av modell
för grön rehabilitering som kompletterande behandling.
2. Konsekvensbeskrivningen ska inkludera ställningstagande till adekvata
målgrupper, kostnadseffektivitet jämfört med andra åtgärder gentemot samma
målgrupper, bedömning av resursbehov, underlag för upphandling av eventuellt
samverkansföretag.
3. Ett uppdrag till primärvård- och rehabchefen att i dialog med arbetsgruppen,
enligt punkt 1, tydliggöra förutsättningar, även utifrån ett resursperspektiv, för att
vidareutveckla regionens befintliga rehabträdgård. Med syfte att i första hand
erbjuda trädgårdsterapi till rehabklinikens målgrupper men också med en eventuell
utökning mot andra målgrupper.
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4. Ett uppdrag till FoU-chefen att tillse att genomförande och resultat av
pågående och planerade forskningsprojekt med anknytning till djur- och
naturunderstödd aktivitet och rehabilitering följs kontinuerligt.
5. Att genomförande och resultat av givna uppdrag följs i regionens delårs- och
årsrapporter.
Expedieras till

FoUU-direktör
Chef för primärvård och rehab
FoU-chef
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 §72 HSN Redovisning av uppdrag - Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
 §155 RF Svar på motion – Inför grön rehabilitering som behandlingsform
 §149 RSAU Redovisning av uppdrag – Inför grön rehabilitering som
behandlingsform
Paragrafen är justerad
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§ 125

Skrivelse angående befarat underskott i
hälso- och sjukvården (19RGK50)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera budgetunderskottet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har mottagit en skrivelse från hälso- och sjukvårdsnämnden
angående befarat underskott inom hälso- och sjukvården 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 65/19 att åtgärder motsvarande 89
miljoner kronor ska vidtas för att sänka kostnaderna och reducera underskottet
jämfört med budget.
Åtgärderna motsvarar inte nämndens beslut varför en ospecificerad post på 36
miljoner kronor tagits in i prognosen med uppdrag till hälso- och
sjukvårdsdirektören att återkomma med åtgärdsredovisning.
Resultatet för april visar en ytterligare försämrad ekonomi och slutar ackumulerat
på -80 miljoner kronor. Försämringen är främst orsakad av ett fåtal, men dyra
vårdtillfällen inom den högspecialiserade vården, läkemedel och fortsatt beroende
av hyrpersonal. Hälso- och sjukvårdsnämnden vill därför uppmärksamma
regionstyrelsen på att det prognostiserade underskottet på -100 miljoner kronor
kan bli ännu sämre. Eventuellt tillkommande statsbidrag har inte inkluderats i
prognosen.
Regionstyrelsen konstaterar, genom sin uppsiktsplikt över styrelser och nämnder,
att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer att nå de av regionfullmäktige
fastställda målen och resultaten för 2019. Regionstyrelsen noterar vidare att hälsooch sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i syfte att sänka kostnaderna och reducera
underskottet men att dessa inte är tillräckliga. Regionstyrelsen föreslår därför
regionfullmäktige uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnaderna och reducera budgetunderskottet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden att bereda förslag på
åtgärdsplan för att sänka kostnader och reducera budgetunderskottet.
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Yrkanden

Robert Olesen (S) och Eva Johnsson (KD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på skrivelse angående befarat underskott i Hälso- och
sjukvården 2019
 Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården 2019
 §151 RSAU Skrivelse angående befarat underskott i hälso- och sjukvården
2019
Paragrafen är justerad
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§ 126

Skrivelse om att införa vildsvinskött på
menyn (19RGK866)
Beslut

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att införa
vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
2. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten 2019.
Sammanfattning

Ida Eriksson (M) har inkommit med en skrivelse med förslag om att Region
Kronoberg ska utreda möjligheten att införa vildsvinskött på menyn i de
offentliga köken. Bakgrund till skrivelsen är att den växande vildsvinstammen
orsakar problem inom flera olika områden. En gradvis utökning av
serveringsfrekvensen och en popularisering av vildsvinskött hos allmänheten
skulle kunna skapa ytterligare efterfrågan och därmed öka jakttrycket och minska
vildsvinsstammen.
Sjukhusköken i Växjö och Ljungby tillagar cirka 1700 portioner lunch per dag.
Redan idag serveras en egenframtagen vildsvinskorv vid tio tillfällen per år.
Vildsvinskött skulle även kunna användas till grytor och färsbiffar men då fordras
det att köttet levereras som grytbitar eller färs och för att uppnå det bästa
resultatet vid hantering och tillagning ska köttet levereras färskt till respektive kök.
Kostnaden för vildsvinskött är betydligt högre än för annat kött vilket skulle
medföra att verksamheten behöver extra tillskott i livsmedelsbudgeten för att
kunna erbjuda mer vildsvinskött på menyn.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda möjligheten att införa
vildsvinskött på menyn i de offentliga köken.
2. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen under hösten 2019.
Yrkanden

Ida Eriksson (M), Robert Fredriksson (SD) och Eva Johnsson (KD) föreslår att
regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Inför vildsvinskött på menyn
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Inför vildsvinskött på menyn
 §152 RSAU Skrivelse om att införa vildsvinskött på menyn

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 127

Svar på skrivelse - Låt Region Kronoberg
och kommunerna dela på kostnaden för
sommarlovskort för unga 2019
(19RGK1005)
Beslut

Regionstyrelsen besvarar skrivelsen med att sommarlovskortet redan är kraftigt
rabatterat och att Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge inte tillåter
ytterligare subventioner.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen
Bengtsson (S), Magnus Carlberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) till förmån för
bifall till eget förslag.
Sammanfattning

Henrietta Serrate, Robert Olesen och Peter Freij, Socialdemokraterna, har i
skrivelse till regionstyrelsen föreslagit att Region Kronoberg 2019 ska stå för halva
kostnaden i de fall kommunen beslutar att stå för den andra halvan av kostnaden
för sommarlovskorten. Pengarna ska tas från regionstyrelsens konto för
oförutsedda händelser.
På initiativ från Alvesta kommunledning har förfrågan ställts till trafiknämnden
om ett lokalt sommarkortserbjudande till kommunerna 2019, som de själva
betalar. Motivet till detta är bland annat att resandeökningen under 2018 sågs som
en stor succé samt att inget statligt stöd lämnas under 2019. Trafiknämnden
beslutade § 41/19, att lämna erbjudande till länets kommuner om sommarlovskort
2019 i enlighet med upprättad tjänsteskrivelse.
Trafiknämndens erbjudande till kommunerna innebar att respektive kommun som
beställer sommarlovskort 2019 betalar 250 kronor per kort. Skulle samtliga åtta
kommuner i länet beställa sommarlovskort sänks priset till 210 kronor per kort.
Sommarlovskortet gäller för ungdomar till och med 19 år, för obegränsat resande
under två sommarmånader (17 juni – 17 augusti) och finns i följande varianter:


Sommarlovskortet, län tåg & buss 1 080 kr (ordinarie pris 2 160 kr)



Sommarlovskortet, län buss: 930 kr (ordinarie pris 1 860 kr)



Sommarlovskortet, stadstrafik: 405 kr (ordinarie pris 810 kr)

Erbjudandet är redan kraftigt rabatterat jämfört med den taxa för enskilda
resenärer som är beslutad enligt Länstrafiktaxa 2019. Med anledning av Region
Kronobergs ansträngda ekonomiska läge föreslås inga ytterligare subventioner.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen besvarar skrivelsen med att sommarlovskortet redan är kraftigt
rabatterat och att Region Kronobergs ansträngda ekonomiska läge inte tillåter
ytterligare subventioner.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska
bifalla skrivelsen.
- Sven Sunesson (C) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut eller Henrietta Serrates (S) och Eva-Britt Svenssons (V) förslag.
Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, den
som vill bifalla Henrietta Serrates (S) och Eva-Britt Svenssons (V) förslag röstar
nej. 9 röstar ja och 6 röstar nej vilket innebär att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Avstår

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse Låt Region Kronoberg och kommunerna
dela på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 Skrivelse till regionstyrelsen - Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 §60 TN Svar till skrivelse Låt Region Kronoberg och kommunerna dela på
kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
 §153 RSAU Svar på skrivelse - Låt Region Kronoberg och kommunerna dela
på kostnaden för sommarlovskort för unga 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 128

Svar på medborgarförslag – Miljö och
hälsa (19RGK731)
Beslut

Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge.
Region Kronoberg arbetar redan idag i enlighet med förslagsställarens intentioner
för att minska Region Kronobergs klimatpåverkan.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Region Kronoberg ska utlysa
klimatnödläge omedelbart. Förslagsställaren anser att Region Kronoberg, genom
att utlysa klimatnödläge, erkänner att världen står inför en klimatkris och att det är
nödvändigt med genomgripande politiska åtgärder för att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Förslagsställaren anser vidare att ansvaret för
omställningen från grunden inte ska läggas på invånarna, utan ske genom en
strukturell omställning.
I medborgarförslaget föreslås att Region Kronoberg utlyser klimatnödläge, tar
aktivt ledarskap i klimatfrågan samt att regionen tar kompensatoriskt ansvar och
föregår med gott exempel.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge.
Region Kronoberg arbetar redan idag i enlighet med förslagsställarens intentioner
för att minska Region Kronobergs klimatpåverkan.
Yrkanden

Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
ändringsförslag:
"Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget om att utlysa klimatnödläge
med att Region Kronoberg redan idag arbetar i enlighet med
förslagsställarens intentioner för att minska Region Kronobergs
klimatpåverkan."
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut eller Eva-Britt Svenssons (V) ändringsförslag. Han finner att
regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Protokoll
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Expedieras till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag - Miljö och hälsa
 Medborgarförslag Miljö och hälsa_Maskad
 §150 RSAU Svar på medborgarförslag – Miljö och hälsa
Paragrafen är justerad

Protokoll
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Mötesdatum: 2019-06-04

§ 129

Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning (19RGK842)
Beslut

Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I utkastet föreslås att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare,
ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken ungdomsvård eller
ungdomstjänst utgör en tillräckligt ingripande straffrättslig reaktion med hänsyn
till brottslighetens straffvärde, art och den unges tidigare brottslighet. Rätten ska
få bestämma tiden för ungdomsövervakning till lägst sex månader och högst ett
år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Region Kronoberg har inget att erinra mot Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet.
Expedieras till

Justitiedepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Utkast till lagrådsremiss
Ungdomsövervakning
 Remiss: Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
 §154 RSAU Yttrande över Utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 130

Yttrande över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
(19RGK811)
Beslut

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg anser att arbetet med att skapa ett mer effektivt mottagande
och etablering av asylsökande och nyanlända är mycket angeläget. Region
Kronoberg välkomnar därför den strategiska regionala överenskommelsen
”Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv” och dess framtagna
regionala delmål och samhandlingsområden.
Det är ur ett kompetensförsörjningsperspektiv angeläget att ta tillvara den resurs
och kompetens som finns inom målgruppen för överenskommelsen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Strategisk regional
överenskommelse – Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Yrkanden

Golnoush Lundén (C) och Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska
bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Expedieras till

Länsstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande över Strategisk regional överenskommelse Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv
 Förslag till yttrande: Strategisk regional överenskommelse- Mottagande och
etablering i arbets- och samhällsliv
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv

Protokoll
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 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv, bilagor till remiss
 Remiss strategisk regional överenskommelse: Mottagande och etablering i
arbets- och samhällsliv, följebrev
 §155 RSAU Yttrande över Strategisk regional överenskommelse – Mottagande
och etablering i arbets- och samhällsliv
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 131

Regionstyrelsens studieresa med
anledning av beslut om nytt sjukhus i
Växjö (19RGK220)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en studieresa
under hösten 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att kostnaden för
studieresan anslås ur regionstyrelsens budget 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslöt § 107/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa
inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som ersätter
nuvarande Centrallasarett i Växjö.
Under förutsättning att regionfullmäktige vid sammanträdet den 29 maj 2019
bifaller regionstyrelsens förslag, föreslås regionstyrelsen genomföra ett
studiebesök hos annan sjukvårdshuvudman där beslut om nytt sjukhus eller
ombyggnation av sjukhus har fattats. Syftet med studiebesöket är att ta del av
arbetet med ett nytt akutsjukhus.
Regionstyrelsens studieresa genomförs under hösten 2019. Målgrupp för
studiebesöket är regionstyrelsens ordinarie ledamöter, hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium samt 5 tjänstemän. Om ordinarie ledamöter inte
har möjlighet att delta erbjuds inte dennes ersättare att delta.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att ordinarie ledamöter erbjuds att delta i en studieresa
under hösten 2019 i enlighet med föreslaget program, samt att kostnaden för
studieresan anslås ur regionstyrelsens budget 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Studiebesök med anledning av nytt sjukhus
 §156 RSAU Regionstyrelsens studieresa med anledning av beslut om nytt
sjukhus i Växjö
Paragrafen är justerad

Protokoll
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Mötesdatum: 2019-06-04

§ 132

Rekommendation till regionerna om
etablering av en samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020 (19RGK628)
Beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till samverkansmodell för
medicinteknik men vill till SKL särskilt påtala behovet av dialog avseende
finansiering om samverkansmodellen breddas på sikt.
Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att
rekommendera regionerna att ansluta sig till den föreslagna samverkansmodellen
för medicinteknik, vilket innebär att aktivt medverka i den, att verka för att dess
intentioner uppfylls och att fatta de beslut som behövs i enlighet med
rekommendationerna.
Förslaget innebär sammanfattningsvis att regionerna gemensamt etablerar en
samverkansmodell för medicinteknik som förbereds under 2019 och går i skarp
drift från och med 2020. Huvudinriktningen är att skapa en nationell och
regiongemensam process för införande av ny medicinteknik, men modellen ger
även möjlighet till annan mer strukturerad medicinteknisk samverkan även på
sjukvårdsregional nivå. Det finns dock en osäkerhet avseende finansieringen om
samverkansmodellen utvecklas och breddas. Det är därför viktigt att till SKL
påtala behovet av att föra en dialog om den långsiktiga finansieringen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till samverkansmodell för
medicinteknik men vill till SKL särskilt påtala behovet av dialog avseende
finansiering om samverkansmodellen breddas på sikt.
Expedieras till

Sveriges Kommuner och Landsting
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Rekommendation till regionerna om etablering av
samverkansmodell för medicinteknik
 Rekommendation till regionerna om etablering av samverkansmodell för
medicinteknik 2019-2020
 Meddelande från styrelsen nr 2/2019 Rekommendation till regionerna om
etablering av en samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

 §157 RSAU Rekommendation till regionerna om etablering av en
samverkansmodell för medicinteknik 2019-2020
Paragrafen är justerad

Protokoll
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§ 133

Positionspapper för Sydsveriges
kollektivtrafik (18RGK1142)
Beslut

Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
Sydsveriges kollektivtrafik.
Sammanfattning

Ett förslag till gemensamt positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik har
tagits fram. Framtagandet har skett inom arbetsgruppen och utskottet för
kollektivtrafik inom Regionsamverkan Sydsverige. Arbetet har pågått sedan 2017
och syftet har varit att ta fram ett positionspapper för att förbättra den
regionöverskridande kollektivtrafiken till gagn för större arbetsmarknadsregioner,
nåbarhet till högre studier och en ökad tillväxt. Styrelsen för regionsamverkan
antog på mötet den 5 maj ett slutligt förslag på positionspapper för kollektivtrafik,
”Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige”.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan verksamheterna i Region
Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region
Kronoberg samt Region Skåne. I de sex regionerna bor 2,7 miljoner invånare eller
26 % av Sveriges befolkning vilket gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft
att räkna med och en röst att lyssna till. Målsättningen är att skapa en grund för
ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende.
Föreningen Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under
den korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser.
Positionspapper finns sedan tidigare inom infrastruktur, kultur samt
arbetsmarknad och kompetensförsörjning och nu kommer även
positionspapperet för kollektivtrafik. Sedan 2019 ingår kollektivtrafikutskottet och
infrastrukturutskottet i ett gemensamt utskott: Utskottet för infrastruktur och
kollektivtrafik.
Positionspapperet uttalar ambitionen att kollektivtrafiken i Sydsverige ska:


Vara enkel att använda, erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor
(resenärsperspektivet)



Knyta samman tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka deras
samspel med sitt omland (trafikperspektivet)



I de starka stråken erbjuda restider som är tydligt kortare än med bil
(samhällsperspektivet)

Till positionspapperet finns ett framtaget underlagsmaterial, vilket ger bakgrund
och fakta. Positionspapperet för kollektivtrafik kommer att följas upp av en
aktivitets- och handlingsplan.

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
Sydsveriges kollektivtrafik.
Expedieras till

Regionsamverkan Sydsverige
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för den
sydsvenska kollektivtrafiken
 RSS Positionspapper kollektivtrafik
 Underlag till positionspapper kollektivtrafik
 §158 RSAU Positionspapper för Sydsveriges kollektivtrafik
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 134

Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
(19RGK54)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår
4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen
till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen
Bengtsson (S), Magnus Carlberg (S), Eva-Britt Svensson (V), Robert Fredriksson
(SD) samt Melena Jönsson (SD) till förmån för bifall till egna förslag.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är
en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2022.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.
Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga
organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna
samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. Samverkan kommer
att ske vid central samverkansgruppens sammanträde den 28 maj.

Protokoll
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022,
2. Fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2020,
3. Under 2020 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår
4. Placera medel i pensionsförvaltningen motsvarande ökningen av avsättningen
till pensioner för 2019 på 200 mnkr och för 2020 på 230 mnkr.
5. Ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Yrkanden

- Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Ida Eriksson (M),
Golnoush Lundén (C) och Thomas Ragnarsson (M) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
- Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Magnus Carlberg (S), Helen Bengtsson
(S) och Ragnar Lindberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska
bifalla följande ändringsförslag avseende punkt 1:
"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Socialdemokraternas förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022".
- Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Magnus Carlberg (S), Helen Bengtsson
(S), Ragnar Lindberg (S) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla regionstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 2-5.
- Robert Fredriksson (SD) och Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla följande ändringsförslag avseende punkt 1:
"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt
Sverigedemokraternas förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022".
- Robert Fredriksson (SD) och Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla regionstyrelsens förslag till beslut avseende punkt 2,4 och 5.
- Robert Fredriksson (SD) och Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen
ska bifalla följande ändringsförslag avseende punkt 3:
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"Under 2020 bevilja en låneram på 500 mnkr samt att den av
regionfullmäktige beslutade checkkrediten kvarstår".
- Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
ändringsförslag avseende punkt 1:
"Fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg
enligt Vänsterpartiets förslag till Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022".
Beslutsgång

Ordföranden föreslår att regionstyrelsen tar ställning till de fem olika
beslutspunkterna var för sig. Regionstyrelsen godkänner föreslagen beslutsgång.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts,
Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas eller Vänsterpartiets förslag till beslut
avseende punkt 1. Han finner att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning begärs.
Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut kommer att utgöra
huvudförslaget vid omröstningen. För att få fram ett motförslag kommer
ordföranden först att ställa Vänsterpartiets förslag mot Sverigedemokraternas
förslag. Det vinnande förslaget kommer sedan att ställas mot Socialdemokraternas
förslag.
Ordföranden frågar om Vänsterpartiets eller Sverigedemokraternas förslag ska
utgöra motförslag till Socialdemokraternas förslag till beslut. Han finner att
Sverigedemokraternas förslag ska utgöra motförslag.
Därefter frågar ordföranden om Sverigedemokraternas eller Socialdemokraternas
förslag ska utgöra motförslag till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Han finner att Socialdemokraternas förslag ska utgöra motförslag.
Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, den
som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej. 7 röstar ja, 6 röstar nej och
2 avstår. Det innebär att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut
avseende punkt 1
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

X
X
X
X
X
X
7

6

2

- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut avseende punkt 2. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut avseende punkt 3 eller Robert Fredrikssons (SD) och Melena
Jönssons (SD) ändringsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut avseende punkt 4. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
- Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut avseende punkt 5. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag








Förslag till beslut - Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Förslag till budget 2020 Region Kronoberg - Alliansen
§159 RSAU Budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Sverigedemokraternas förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022
Vänsterpartiets förslag till budget 2020 med flerårsplan 2021-2022

Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 135

Taxor och avgifter 2020 för hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för
2020, i enlighet med bilagor 1-4.
Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till
regionfullmäktige.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Uteblivet besök Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Att patienter som uteblir från bokat besök inom Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) debiteras uteblivandeavgift enligt vårdgivarens ordinarie avgift.

Uteblivandeavgift läkare
(BUP)

År

2019 0 kr
2020 300 kr

Uteblivandeavgift annan vårdgivare
BUP)
0 kr
100 kr

Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020
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Att priset för timtaxa revideras årligen efter regionala priser och
ersättningar för södra sjukvårdsregionen.

Pris timtaxa för intyg och åtgärder 2019:
Avgift utan moms
2019

Avgift med moms
2019

Timtaxa läkare 1 tim

1100 kr

1375 kr

Timtaxa övrig personal 1
tim

550 kr

688 kr

Förslag till förändring på pris timtaxa för intyg och åtgärder 2020:
Avgift utan moms 2019 Avgift med moms 2020
Timtaxa läkare 1 tim

1641 kr

timtaxa övrig personal 1 tim 669 kr

2051 kr
836 kr

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Inga förslag till förändringar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 76/19 att föreslå regionfullmäktige
fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2020, i enlighet med
bilagor 1-4.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för
2020, i enlighet med bilagor 1-4.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Taxor och avgifter 2020 för hälso- och sjukvården
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§76 HSN Taxor och avgifter 2020 - hälso- och sjukvården
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
§160 RSAU Taxor och avgifter 2020 för hälso- och sjukvården

Paragrafen är justerad
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§ 136

Administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2020 (19RGK55)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2020 i enlighet med bilaga 1.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig
uppräkning av taxor och avgifter.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med föregående år
(2018).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2020 i enlighet med bilaga 1.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig
uppräkning av taxor och avgifter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
 Bilaga 1 Administrativa taxor inom Region Kronoberg 2020
 §161 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020
Paragrafen är justerad
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§ 137

Driftsramar 2019 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer förändringar i driftsramar för 2019 enligt redovisad
sammanställning.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om preliminära driftsramar per nämnd i samband
med att budgeten antogs för 2019 med flerårsplan 2020-2021.
Till följd av genomförda organisationsförändringar samt verksamhetsanpassningar
har behov av förändringar i driftsramar mellan nämnder uppkommit.
Förändringarna framgår av bifogad sammanställning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer förändringar i driftsramar för 2019 enligt redovisad
sammanställning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Driftsramar 2019
 Sammanställning av föreslagna förändringar av driftbudgetramar 2019
 §162 RSAU Driftsramar 2019
Paragrafen är justerad
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§ 138

Svar på motion – Grön rehabilitering i
Kronoberg (18RGK1652)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Michael Öberg (MP) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att
kunna upphandla eller på annat sätt erbjuda grön rehabilitering som komplettering
av annan vård i Kronoberg. Motionen lyfter fram behovet av att regionen
erbjuder olika former av rehabilitering. Med grön rehabilitering kan patienter få
behandling genom att kombinera vistelse i naturen eller trädgårdar med medicinsk
behandling. I ett pågående arbete avseende grön rehabilitering finns förslag på ett
fortsatt arbete i den riktning som motionen föreslår.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 73/19 att föreslå regionfullmäktige
anse motionen besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag






Förslag till svar på motion - Grön rehabilitering i Kronoberg
Motion till regionfullmäktige- Grön rehabilitering i Kronoberg
§73 HSN Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg
§163 RSAU Svar på motion – Grön rehabilitering i Kronoberg

Paragrafen är justerad
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§ 139

Sammanträdesplan 2020 (19RGK204)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 för Region Kronobergs
politiska organisation.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2020 för Region Kronobergs
politiska organisation.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2020
 Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2020 rev RS
 §164 RSAU Sammanträdesplan 2020
Paragrafen är justerad
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§ 140

Svar på revisionsrapport – Granskning av
vårdrelaterade infektioner (19RGK407)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av vårdrelaterade infektioner till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna:
Rekommendation 1
Att hälso- och sjukvårdsnämnden mer aktivt följer upp målsättningen med att
minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Nämnden bör uppdra åt hälsooch sjukvårdsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för hur målsättningen att
minska vårdrelaterade infektioner kan uppnås. Handlingsplanen bör utformas på
ett sådant sätt att möjlighet till regelbunden uppföljning ges.
Rekommendation 2
Att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det sker en återkoppling på
verksamhetsnivå vad gäller mätning av VRI (vårdrelaterade infektioner).
Rekommendation 3
Att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att det finns analysresurser för
utdata till chefer och processansvariga på olika nivåer.
Rekommendation 4
Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att uppföljning av vårdrelaterade
infektioner är med i internkontrollplanen. Internkontrollplanen är ett utmärkt
instrument för bevakning och uppföljning av konstaterade risker såsom bristande
måluppfyllelse.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter
på revisionens rekommendationer Hälso- och sjukvårdsnämnden delar
revisionens synpunkter på att arbetet med vårdrelaterade infektioner behöver
lyftas och prioriteras tydligare. Patientsäkerhetsorganisationen och möjligheterna
för uppföljning, utdata och analys har förstärkts från och med 2019. Under året
ska en handlingsplan tas fram där insatser för arbetet ska formuleras, prioriteras
och tidsättas.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade§ 75/19 att godkänna svaret på
revisionsrapporten Granskning av vårdrelaterade infektioner samt att överlämna
svaret till regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Beslutsunderlag







Förslag till svar på revisionsrapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner
Missiv - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
Rapport - Granskning av vårdrelaterade infektioner.
§75 HSN Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade infektioner
§165 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdrelaterade
infektioner

Paragrafen är justerad
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§ 141

Svar på revisionsrapport – Granskning av
sårbehandling (19RGK406)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av sårbehandling till hälso- och sjukvårdsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna följande:
Rekommendationer
Att en översyn genomförs gällande framtagande och analys av kvalitet och resultat
runt sårbehandling, inklusive hur PrimärvårdsKvalitet och RiksSår kan nyttjas
samt möjlighet till integration mellan kvalitetsregister och journalsystem.
- Att en kartläggning genomförs inom primärvården gällande hur stor del av
personalens tid som används för sårvård.
- Att analysresurser säkerställs för utdata till chefer och processansvariga på olika
nivåer.
- Att medicinska kommittén fastställer riktlinjer för sårbehandling.
- Att en analys görs av de patienter som kommer till sjukhus med trycksår
inklusive i hur stor utsträckning dessa trycksår förekommer som ej är under
behandling, varifrån patienterna kommer, samt en rutin som säkerställer att
återkoppling till berörd kommun inte endast sker på individnivå.
Sammanfattning av svaren
Ett fortsatt utvecklingsarbete runt sårbehandling ställer krav på att flera
funktioner och enheter samverkar på ett tydligt sätt. Det handlar om
Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, Patientsäkerhetsrådet, Kliniskt
Träningscentrum, Medicinska kommittén, Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsenhet och regionens sårsamordnare.
Automatiserad integration mellan kvalitetsregister och journalsystem minskar
belastningen på vårdpersonalens administration och är därför en angelägen fråga.
Det pågår en nationell utredning om kvalitetsregister där även integrering med
journalsystem ingår. Region Kronoberg bör invänta resultatet av denna utredning
och därefter föra en dialog om fortsatt hantering, internt och externt med övriga
regioner som använder Cambio Cosmic.
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Kvalitetsregistret Primärvårdskvalitet är integrerat med journalsystemet genom
utdataverktyget Medrave. Ett utvecklingsarbete i samverkan med Medrave skulle
kunna leda till en regional applikation där de tre nuvarande indikatorerna runt
sårbehandling kompletteras med indikatorer från andra sökord i journalsystemet.
En modul för aggregerade data via Medrave måste upphandlas. Chefer och
processansvariga kan då själva genomföra analyser och jämföra data.
En arbetsgrupp bör få ett uppdrag att utarbeta riktlinjer. Dessa bör utgå från de
nationella riktlinjerna. Det arbetssätt som kvalitetsregistret RiksSår beskriver bör
utgöra en inspiration för riktlinjerna. Inför implementering av dessa kan en
baseline-mätning göras gällande hur mycket tid som primärvårdens personal
lägger på sårbehandling. Mätningen upprepas när riktlinjerna är implementerade.
De flesta trycksår är av allvarlig karaktär och bör innebära en
avvikelserapportering. Alla trycksår måste journalföras på ett strukturerat sätt så
att statistik går att få fram. Alla kommuner kan ta del av både avvikelser och
journalanteckningar och kan göra sina egna sammanställda analyser. Region
Kronoberg bör fokusera på att utreda händelser som är kopplade till den egna
verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 74/19 att godkänna svaret på
revisionsrapport Granskning av sårbehandling samt överlämna svaret till
regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar hälso- och sjukvårdsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Beslutsunderlag







Förslag till svar på revisionsrapport - Granskning av sårbehandling
Missiv - Granskning av sårbehandling
Rapport - Granskning av sårbehandling
§74 HSN Svar på revisionsapport - Granskning av sårbehandling
§166 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av sårbehandling

Paragrafen är justerad
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§ 142

Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
2019-2022 (17RK1047)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. Fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att fastställa årlig genomförandeplan i samband med
beredning av Region Kronobergs budget med flerårsplan.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen har ett uppdrag att bereda Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram 2019-2022 utifrån direktiv fastställda av regionstyrelsen
(§122/2017). Hållbarhetsprogrammet utgår från sociala, ekonomiska och
ekologiska perspektiv och ska omfatta Region Kronobergs interna verksamhet.
Folkhälsoberedningen beslutade § 25/19 att föreslå regionfullmäktige fastställa
Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. Fastställa Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att fastställa årlig genomförandeplan i samband med
beredning av Region Kronobergs budget med flerårsplan.
Yrkanden

- Magnus Carlberg (S), Eva-Britt Svensson (V), Robert Olesen (S) och Henrietta
Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande ändringsförslag avseende
sida 24, rubrik Våra livsmedel ska vara hållbara och hälsosamma:
"År 2023 ska 100 procent av inköpt kött, mjölk och ägg vara producerad i
enlighet med svensk djurskyddslagstiftning."
- Magnus Carlberg (S), Eva-Britt Svensson (V), Robert Olesen (S) och Henrietta
Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsförslag avseende
sida 20, rubrik Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och
transportsystemet ska vara resurseffektivt:
"Under perioden ska koldioxidutsläppen från flygresor understiga:
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- 50 ton / år för resor under 500 km
- 175 ton / år för resor över 500 km"
- Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD) och Robert
Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag till
beslut samt avslå Magnus Carlbergs (S) ändrings- och tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Först
kommer ordföranden att ställa regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
mot Magnus Carlbergs (S) ändringsförslag. Därefter kommer regionstyrelsen att ta
ställning till Magnus Carlbergs (S) tilläggsförslag. Regionstyrelsen godkänner
beslutsgången.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut
eller Magnus Carlbergs (S) ändringsförslag. Han finner att regionstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Magnus Carlbergs (S) ändringsförslag röstar nej. 9 röstar ja och 6 röstar nej. Det
innebär att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Magnus Carlbergs (S)
tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsförslaget. Omröstning
begärs.
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Omröstning

Den som vill avslå Magnus Carlbergs (S) tilläggsförslag röstar ja, den som vill
bifalla Magnus Carlbergs (S) ändringsförslag röstar nej. 9 röstar ja och 6 röstar nej.
Det innebär att regionstyrelsen avslår Magnus Carlbergs (S) tilläggsförslag.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
Förslag till Hållbarhetsprogram 2019-2023
§25 FHB Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2023
Yrkanden från Socialdemokraterna Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg
§167 RSAU Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022

Paragrafen är justerad
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§ 143

Aktualisering Gröna Kronoberg
(18RGK1472)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna
Kronoberg 2025.
Sammanfattning

Enligt förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Kronoberg
minst en gång under varje mandatperiod se över den regionala
utvecklingsstrategin.
Regionstyrelsen fattade 2018-03-23 beslut om att uppdra åt regionala
utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional utvecklingsstrategi enligt
utredningsförslag 2 – mer omfattande förändring inom befintlig struktur, inför
slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.
Regionala utvecklingsförvaltningen har arbetat fram en aktualiserad strategi utifrån
förslag 2 och haft regelbundna avstämningar med regionala utvecklingsnämnden
under perioden. Förslag 2 innebar att behålla målbild, övergripande mål och
indelningarna ”växa i” och ”växa av”. Det ingick även att förtydliga och utvidga
vilka områden som ingår under prioriterade områden för att förenkla
kommunikationen av dem. Gröna tråden skulle behållas men tydliggöras.
De största förändringarna från strategin 2015 är att de centrala utmaningarna har
uppdaterats. Uppföljning har kompletterats med en nivå med påverkansfaktorer
samt en hållbarhetsdimension. Antalet mål har minskats något för att skapa
tydligare styrning och utifrån den nya nivån med påverkansfaktorer. Varje
prioritering har istället för de tidigare samhandlingspunkterna fått en ny nivå som
heter insatsområde, som förtydligar vad som ska göras, och prioriterade
målgrupper. De är på en konkretionsnivå som en regional utvecklingsstrategi kan
vara på utifrån att den är en paraplystrategi som i sin tur har understrategier. Den
gröna tråden har även tydliggjorts i stor utsträckning.
Under aktualiseringen har en nulägesanalys tagits fram. Processen med externa
aktörer har varit mindre omfattande än 2015 eftersom det endast är en
aktualisering och målbilden har inte förändrats. Samtal har förts med kommunala
chefsnätverk och andra viktiga nätverk och nyckelpersoner. Det har anordnats en
hearing och förslagen diskuterats på Regiondagarna med högsta politiska ledning i
kommuner och Region Kronoberg, bolag samt Länsstyrelsen och LNU.
Under perioden 16 februari till 16 april var strategin på remiss till de av regionala
utvecklingsnämnden beslutade remissinstanserna. De var länets kommuner,
grannregioner, utvalda myndigheter, länets tio större företag och aktörer från
civilsamhället. Det fanns även möjlighet för övriga aktörer och invånare att
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inkomma med synpunkter via Gröna Kronobergs hemsida. Det inkom 26
remissvar. Många kloka synpunkter inkom, förändringar har framför gjorts inom
prioritering 1, om hållbara resor och transporter.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 53/19 att föreslå regionfullmäktige att
fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.
Inför utskick till regionstyrelsens sammanträde har beslutsunderlaget inte hunnit
reviderats. Inför utskick till regionfullmäktiges sammanträde i juni kommer dessa
revideringar vara verkställda.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer aktualiserad regional utvecklingsstrategi – Gröna
Kronoberg 2025.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktualisering Gröna Kronoberg rev RS
 Förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi inför RSAU
 §168 RSAU Aktualisering Gröna Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 144

Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg
inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård
(19RGK1017)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård att gälla från och med 1
januari 2020.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara en inkommen motion om att införa
vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin med att Region Kronoberg snarast
skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021
och av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
I Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård redogörs för regelverk och ersättningsmodell för
vårdvalet.
Från och med fastställande av regelbok för vårdval BUP 2019 kan ansökan om
vårdval göras. Ekonomiska regleringar för 2020 fastställs vid regionfullmäktiges
sammanträde i september 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom
specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård att gälla från och med 1
januari 2020.
Yrkanden

Sven Sunesson (C) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut med följande ändring på sida 15 Val av
Vårdgivare:
"Inom Vårdval BUP väljer patienten vårdgivare först när det finns ett
behov av specialistpsykiatrisk vård och valet gäller bara för den aktuella
sjukdomsperioden. Ambitionen i Region Kronoberg är att skapa en väg in
för barn och ungdomar med psykisk ohälsa/sjukdom. Region Kronoberg
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använder BCFPI för bedömning av remisser. Vi använder Region Skånes
kriterier för BCFPI om vilka barn och ungdomar som ska erbjudas en tid i
första linjen respektive specialistvården. Efter att patienten/familjen svarat
på BCFPI och det finns indikation på en problematik som är aktuella att
utreda/behandla inom den del av specialistpsykiatrin som vårdvalet avser,
så väljer den sökande vilken vårdgivare man önskar.
En grundläggande utgångspunkt för att göra ett aktivt val är en oberoende
guidning i samband med val av vårdgivare. Stöd och guidning i valet får
man genom Region Kronobergs vårdlots. Information om de olika
vårdgivarna inom Vårdval BUP publiceras på 1177.se"
- Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD) och Robert Fredriksson (SD) föreslår
att regionstyrelsen ska bifalla Sven Sunessons (C) förslag till beslut med följande
ändringar:
Under punkt 4:2: Att texten "och psykiatrisjuksköterska/sjuksköterska"
ska utgå.
Under punkt 4:6: Att texten "Vårdenheten ska innan uppdraget kunna ta
emot oplanerade besök" ska utgå
- Henrietta Serrate (S) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska
avslå regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut i enlighet med de av Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L)
redovisade ändringarna eller om regionstyrelsen avslår förslaget. Han finner att
regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i enlighet
med de redovisade ändringarna. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i enlighet
med de redovisade ändringarna röstar ja, den som vill avslå förslaget röstar nej. 9
röstar ja och 6 röstar nej. Det innebär att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut i enlighet med de av Sven Sunesson (C) och
Yngve Filipsson (L) redovisade ändringarna.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad
barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård
 Vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård Regelbok 2019
 §169 RSAU Regelbok 2019 för Vårdval Kronoberg inom specialiserad barnoch ungdomspsykiatri i öppen vård
Paragrafen är justerad

Protokoll
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-06-04

§ 145

Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till
beslut om styrande planeringsprinciper,
övergripande projektorganisation samt
tidplan för nytt sjukhus (19RGK220)
Beslut

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska styrgruppens roll,
arbetsmodell och befogenheter.
2. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa följande styrande planeringsprinciper i enlighet med underlag
daterat den 20 maj 2019:
- patientsäkerhetsprincipen
- flödesprincipen
- orienterbarhetsprincipen
- generaliserbarhetsprincipen
- hållbarhetsprincipen
2. Fastställa projektorganisation i enlighet med underlag daterat den 20 maj
2019.
3. Godkänna övergripande och preliminär tidplan för projektet i enlighet
med underlag daterat den 20 maj 2019.
Sammanfattning

Inför regionfullmäktiges extra sammanträde den 29 maj 2019 beslutade
regionstyrelsen § 107/19 att lämna följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som
ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
1. Fastställa inriktningsbeslut innebärande att ett nytt sjukhus byggs i Växjö som
ersätter nuvarande Centrallasarett i Växjö.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda styrande planeringsprinciper för
byggnation av ett nytt sjukhus i Växjö för fastställande i regionfullmäktige den 1819 juni 2019.
3. Den Nära vården, med mer sjukvård utanför sjukhusen på vårdcentraler och i
hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya sjukhusets innehåll samt lokalbehov
och ska vägas in före beslut om sjukhusets lokalprogram.
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4. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till fastighetsutvecklingsplan för
vårdcentralerna för att säkerställa lokaler anpassade till den Nära vårdens framtida
behov.
5. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för byggnation av nytt
sjukhus i Växjö.
6. Uppdra åt regionstyrelsen att till regionfullmäktiges sammanträde den 18-19
juni 2019 återkomma med förslag till projektorganisation inklusive preliminär
tidplan.
7. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi
ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller
avyttras.
8. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun angående att säkra tillgång till mark i Räppe.
9. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö
kommun och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av
nybyggnationen.
10. Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara
styrande.
11. Ljungby lasarett ska vara kvar och utvecklas.
12. Avstämning gällande byggprocessen och ekonomi görs vid varje kommande
regionfullmäktige.
13. Lokalplaneringen av nytt lasarett i Växjö görs i samverkan med verksamhetens
medarbetare och invånare.
Regionstyrelsen har berett förslag till beslut avseende styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation, samt preliminär tidplan för
nytt sjukhus i Växjö för beslut i regionfullmäktige den 18-19 juni 2019.
Styrande planeringsprinciper
De styrande principerna ska följa genom hela projektet och underlätta för de
många ställningstagande som måste göras i samband med framtagandet av ett nytt
sjukhus i Växjö. De styrande principerna föreslås vara patientsäkerhetsprincipen,
flödesprincipen, orienterbarhetsprincipen, generaliserbarhetsprincipen och
hållbarhetsprincipen.
Övriga planeringsförutsättningar
I samband med planering inför byggnation av ett nytt sjukhus ska
barnkonsekvensanalyser genomföras vid de beslut i processen som påverkar barn
och unga. Vidare kommer medborgardialog genomföras i enlighet med
regionstyrelsens fastställda riktlinje.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen ska lämna följande
förslag till beslut tilt regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa följande styrande planeringsprinciper i enlighet med underlag daterat
den 20 maj 2019:
- patientsäkerhetsprincipen
- flödesprincipen
- orienterbarhetsprincipen
- generaliserbarhetsprincipen
- hållbarhetsprincipen
2. Fastställa projektorganisation i enlighet med underlag daterat den 20 maj 2019.
3. Godkänna övergripande och preliminär tidplan för projektet i enlighet med
underlag daterat den 20 maj 2019.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) och Sven Sunesson (C) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla
följande tilläggsförslag:
"Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsens
sammanträde i augusti återkomma med förslag på den politiska
styrgruppens roll, arbetsmodell och befogenheter"
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar han om regionstyrelsen bifaller Henrietta Serrates (S) och Sven
Sunessons (C) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen bifaller
tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Nytt sjukhus i Växjö - planeringsprinciper
 Beslutsunderlag styrande planeringsprinciper, övergripande
projektorganisation och preliminär tidplan för nytt sjukhus i Växjö
 §147 RSAU Fastighetsutvecklingsplan - Underlag till beslut om styrande
planeringsprinciper, övergripande projektorganisation samt tidplan nytt sjukhus
Paragrafen är justerad
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§ 146

Anmälningsärenden
Beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 19RGK1043-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om nationell strategi för jämlik sjukvård - standardiserade
vårdförlopp
 19RGK1042-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården m m
 19RGK1041-1 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting om nationella kvalitetsregister
Paragrafen är justerad
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§ 147

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 19RGK667-5 §122 RSAU Val av ombud till årsstämma för Öresundståg AB
2019
 19RGK435-5 §123 RSAU Val av ombud till bolagsstämma för Sideum
Innovation AB 2019
 19RGK783-7 §133 RSAU Uppdrag till Energikontor Sydost
 19RGK27-13 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
13/2019
 19RGK27-14 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
14/2019
 19RGK18-13 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
13/2019
 19RGK20-38 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 38/2019
 19RGK20-39 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 39/2019.
Tilldelningsbeslut i upphandling: Kartläggning till
digitaliseringskoordinatoruppdraget (19RGK920)
 19RGK20-40 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2019.
Paragrafen är justerad

