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§ 23

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 24

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden
justera protokollet. Justering sker den 14 februari 2019 kl. 09.00.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden
justera protokollet. Justering sker den 14 februari 2019 kl. 09.00.
Paragrafen är justerad
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§ 25

Reviderad tidplan för Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg (17RK1047)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Fastställa reviderad tidplan för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
2. Perioden för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg förlängs med ett år, till
2019-2023.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade § 122/17 att godkänna direktiv för Hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg samt att utse arbetsutskottets ordinarie ledamöter till
politisk styrgrupp för framtagandet av programmet. Den regionala
utvecklingsstrategin, miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn
ska konkretiseras i ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030.
Enligt regionstyrelsens beslut § 126/18 om reviderad tidplan och fokusområden
för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg 2019-2022 ska
hållbarhetsprogrammet fastställas av regionfullmäktige i april 2019.
Regionstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp för hållbarhetsprogrammet
fram till årsskiftet 2018/2019. Från och med 2019 har folkhälsoberedningen
uppdrag att bereda hållbarhetsprogrammet.
Hållbarhetsprogrammet kommer att innehålla konkreta mål som i vissa fall är
kostnadsdrivande. För att ligga i fas med budgetberedningen föreslås att målen
och budgetunderlag för hållbarhetsprogrammet bereds i regionstyrelsen i april
samt att hållbarhetsprogrammet antas av regionfullmäktige i juni i samband med
budget. Detta innebär även att folkhälsoberedningen får mer tid att bereda
ärendet.
Då tidsplanen är förskjuten föreslås även att programperioden förlängs ett år från
2019-2022 till 2019-2023.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Fastställa reviderad tidplan för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
2. Perioden för Hållbarhetsprogram för Region Kronoberg förlängs med ett år, till
2019-2023.
Beslutsunderlag

 Reviderad tidplan 2019 Hållbarhetsprogram Region Kronoberg
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 § 126 RSAU Reviderad tidplan och fokusområden för Hållbarhetsprogram för
Region Kronoberg 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 26

Ny tidssättning - Motion Lägre biljettpriser
i lågtrafik (18RGK1343)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen för yttrande till
trafiknämnden. Motionen behandlas av regionfullmäktige den 24 april 2019.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om införande av lågtrafiktaxa i länstrafiken. I motionen yrkas att
trafiken ges i uppdrag:
- att ta fram ett förslag till lågtrafiktaxa samt
- att redovisa förväntade konsekvenser för resande och regionens ekonomi.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 180/18 att överlämna motionen till
trafiknämnden för yttrande samt att den behandlas av regionfullmäktige i februari
2019. Föreslås att motionen behandlas i regionfullmäktige den 24 april 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen för yttrande till
trafiknämnden. Motionen behandlas av regionfullmäktige den 24 april 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - ny tidssättning av motion
 § 180 RSAU Tidssättning av motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik
 Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
Paragrafen är justerad
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§ 27

Val av ombud att företräda Region
Kronoberg vid årsstämman för ITPlattform Småland & Öland AB 2019
(19RGK87)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ordinarie ombud
samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg vid
årsstämman för IT-Plattform Småland & Öarna AB 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ordinarie ombud
samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg vid
årsstämman för IT-Plattform Småland & Öarna AB 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse till Årsstämma för IT-plattform Småland & Öland AB, 2019-03-26
Paragrafen är justerad
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§ 28

Val av ombud till Energy Cities konferens
2019 (19RGK262)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Robert Olesen (S) till ombud att företräda
Region Kronoberg på Energy Cities konferens 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Robert Olesen (S) till ombud att företräda
Region Kronoberg på Energy Cities konferens 2019.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till konferens 2019-05-21--2019-05-23
Paragrafen är justerad
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§ 29

Val av ombud till föreningsstämma för
Institutet för lokal och regional demokrati
(18RGK840)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) till ordinarie ombud
samt Robert Olesen (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
föreningsstämman med Institutet för lokal och regional demokrati den 21 mars
2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ordinarie ombud
samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
föreningsstämman med Institutet för lokal och regional demokrati den 21 mars
2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse till föreningsstämma med Institutet för lokal och regional demokrati
(ID) samt noteringar av styrelseledamöter och revisorer
Paragrafen är justerad
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§ 30

Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. Erbjuda en representant från majoriteten och en representant från oppositionen
att delta på Temadag om vårdarkitektur för politiker samt på Konferens om
regional tillväxtpolitik i förändring.
2. Erbjuda regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter att delta på föreläsningen
Psykisk hälsa och goda levnadsvanor.
3. Erbjuda en representant från regionstyrelsens arbetsutskott att delta på
konferensen Tillväxt för alla.
4. Erbjuda en representant från oppositionen att delta på SKL:s ordförandedag.
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Temadag om vårdarkitektur för politiker, 2019-03-21
 Inbjudan till Konferens om Regional tillväxtpolitik i förändring, 2019-03-21
 Inbjudan till föreläsning - Psykisk hälsa och Goda levnadsvanor -självklara
följeslagare. 2019-03-25 och 2019-03-26.
 Inbjudan till e-legitimationsdagarna 2019
 Inbjudan konferens - Tillväxt för alla! 2019-02-21
 Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla
och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
 Inbjudan - Regional tillväxtpolitik i förändring – konferens, 2019-03-21.
 Inbjudan till SKL:s ordförandedag 2019
Paragrafen är justerad
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§ 31

Regiondirektörens rapport
Sammanfattning

På regionstyrelsens sammanträde den 19 februari lämnar regiondirektören en
rapport över aktuella frågor.
Paragrafen är justerad
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§ 32

Information - Oberoende av inhyrd
personal i vården, gemensamt projekt med
SKL (16RK2368)
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.
På regionstyrelsens sammanträde den 19 februari 2019 lämnas en lägesredovisning
över projektet.
Paragrafen är justerad
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§ 33

Information - Offentlighets- och
sekretesslagen
Vid regionstyrelsens sammanträde den 19 februari lämnas en information om
offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400).
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-12

§ 34

Barnrättsbaserade beslutsunderlag med
anledning av Barnkonventionen
(19RGK314)
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.
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.
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.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Barnrättsbaserade beslutsunderlag med anledning av
Barnkonventionen

Protokoll
Mötesdatum: 2019-02-12

 Barnrättsbaserade beslutsunderlag med anledning av barnkonventionen
 Bilaga - barnrattsbaserat beslutsunderlag
Paragrafen är justerad
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§ 35

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anta 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
Paragrafen är justerad
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§ 36

Forskningsplan för Region Kronoberg
(18RGK1494)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har ett budgetuppdrag att utarbeta en långsiktig plan för Region
Kronobergs forsknings- och utvecklingsarbete. Målet med forskningen är att
skapa förutsättningar för att ge bästa möjliga vård för patienter i Kronoberg och
att bidra till en god och jämlik hälsa i Kronobergs län. Patienterna/invånarna ska
ses som viktiga resurser och deras erfarenheter ska tas tillvara. Forskningen ska
också bidra till den samlade kunskapen inom hälso- och sjukvård både nationellt
och internationellt. Den ska även främja samarbetet mellan olika enheter inom
hälso- och sjukvården liksom med universitet och högskolor (både avseende
utbildning och forskning).
Regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen har § 11/19 respektive § 16/19
diskuterat förslag till forskningsplan för Region Kronoberg. Föreslås att
regionstyrelsen fastställer Forskningsplan för Region Kronoberg, samt att
ambitionsnivån i planen prövas årligen i samband med budgetprocess för Region
Kronoberg.
--Regionstyrelsens arbetsutskott för en diskussion angående Forskningsplan för
Region Kronoberg. Ärendet behandlas på regionstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 12 mars.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa Forskningsplan
för Region Kronoberg, samt att ambitionsnivån i planen prövas årligen i samband
med budgetprocess för Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Forskningsplan för Region Kronoberg
 Förslag till Forskningsplan
Paragrafen är justerad
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§ 37

Investeringsplan (19RGK201)
Beslut

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

- Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla
följande ändringsyrkande:
"Att anslaget för konst halveras från fyra till två miljoner."
- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla
ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Melena
Jönssons (SD) ändringsyrkande. Han finner att arbetsutskottet avslår
ändringsyrkandet. Det innebär att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
ordförandens förslag till beslut.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut - Investeringsplan 2019
 Förslag till Investeringsplan 2019
Paragrafen är justerad
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§ 38

Internkontrollplan för regionstyrelsen 2019
- fastställande (18RGK1225)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa
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.
--Regionstyrelsens arbetsutskott för en diskussion angående risk- och
sårbarhetsanalys gällande kontrollområdena Jämställda löner och Lönekriterier
och beslutar att riskvärdet ska vara 9 för båda punkterna vilket innebär att dessa
båda områden ingår i internkontrollplanen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa Interkontrollplan
för regionstyrelsen 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Internkontrollplan för regionstyrelsen 2019
 Internkontrollplan RS 2019 - fastställd
Paragrafen är justerad
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§ 39

Glass Art Society 2020 – fortsatt
arbetsprocess (18RGK466)
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.
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

Protokoll
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 Beslutsunderlag GAS 2020
Paragrafen är justerad
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§ 40

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse 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.
Paragrafen är justerad
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§ 41

Val av revisor för granskning av
Filmregion Sydosts räkenskaper och
förvaltning avseende 2019-2022
(18RGK840)
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.
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.
Paragrafen är justerad
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§ 42

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen nominera Peter Löfström
(M) till revisor för granskning av Regionsamverkan Sydsveriges räkenskaper och
förvaltning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen nominera Peter Löfström
(M) till revisor för granskning av Regionsamverkan Sydsveriges räkenskaper och
förvaltning.
Paragrafen är justerad
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§ 43

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

Förslag till namn lämnas vid regionstyrelsens sammanträde den 19 februari.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse NN (X) till ledamot
samt NN (X) till ersättare i subkommittén för Nordsjöprogrammet.
Paragrafen är justerad
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§ 44

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse Robert Olesen (S) till
ersättare i Södra Östersjöprogrammet.
Paragrafen är justerad
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§ 45

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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.

Protokoll
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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 att 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.
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
Paragrafen är justerad
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§ 46

Svar på motion – Gemenskap på recept
(18RGK1418)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att 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.
Yrkanden

Yngve Filipsson (L) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
tilläggsyrkande:
"- att notera att kommunerna enligt lag har ansvar för uppsökande verksamhet
och vi förutsätter att kommunerna fullgör uppdraget,
- att ytterligare insatser för att motverka ofrivillig ensamhet tas upp i den
parlamentariska arbetsgruppen för Nära vård och
- att motionen därmed anses besvarad."
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Yngve
Filipssons (L) tilläggsyrkande. Han finner att arbetsutskottet bifaller
tilläggsyrkandet.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Gemenskap på recept
 §9 FHB Svar på motion – Gemenskap på recept
 Motion till Regionfullmäktige - Gemenskap på recept
Paragrafen är justerad
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§ 47

Svar på motion – Besöksnäringen behöver
kollektivtrafik (18RGK1342)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller 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

Henrietta Serrate (S) och Sven Sunesson (C) föreslår att regionstyrelsens
arbetsutskott ska föreslå regionfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår
Henrietta Serrates (S) och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande. Han finner att
arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag

 §10 TN Svar på motion – Besöksnäringen behöver kollektivtrafik
 Motion till Regionfullmäktige - Besöksnäringen behöver kollektivtrafik.
Paragrafen är justerad
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§ 48

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
--Henrietta Serrate (S), Magnus Carlberg (S) och Robert Olesen (S) deltar inte i
beslutet.
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.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar 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
Paragrafen är justerad
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§ 49

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera delegationsbesluten
till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera 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
Paragrafen är justerad
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§ 50

Anmälningsärenden
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera anmälningsärendena
till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera anmälningsärendena
till protokollet.
Anmälningar
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