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§ 51

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan i enlighet med
ordförandens förslag.
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att följande ärende läggs till på dagordningen:
- Förlängning av avtal inom Vårdval Hud - Dr Bihis hudmottagning AB
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 52

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden
justera protokollet. Justering sker den 13 mars 2019 kl. 15.00.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden
justera protokollet. Justering sker den 13 mars 2019 kl. 15.00.
Paragrafen är justerad
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§ 53

Information - Trafikförsörjningsprogram
Kronobergs län 2021-2030 (19RGK393)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Martin Hedenmo, regional utvecklingssamordnare, redogör för bakgrund och
syfte med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län samt för förslag
till arbetsprocess för framtagande av programmet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 54

Information - Öresundståg AB
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) redogör för pågående arbetet och diskussioner inom
Öresundståg AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 55

Val om ombud till föreningsstämma för
Energikontor Sydost 2019 (18RGK840)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Roland Gustbée (M) till ordinarie ombud
samt Magnus Carlberg (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
föreningsstämman för Energikontor Sydost den 21 maj 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (X) till ordinarie ombud samt NN (X) till
ersättare att företräda Region Kronoberg på föreningsstämman för Energikontor
Sydost den 21 maj 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 56

Val av ombud till ägarråd för Inera AB
2019 (19RGK122)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Roland Gustbée (M) till ordinarie ombud
samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på Inera
AB:s ägarråd den 15 april 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Roland Gustbée (M) till ordinarie ombud
samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på Inera
AB:s ägarråd den 15 april 2019.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till ägarråd 2019-04-15, sista anmälningsdag 2019-03-18
Paragrafen är justerad
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§ 57

Val av ombud till årsstämma för
Ryssbygymnasiet AB 2019 (19RGK452)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Sven Sunesson (C) till ordinarie ombud samt
Helen Bengtsson (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämman
för Ryssbygymnasiet AB den 27 mars 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Sven Sunesson (C) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämman för
Ryssbygymnasiet AB den 27 mars 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse till ordinarie bolagstämma på Ryssbygymnasiet AB, 2019-03-27
Paragrafen är justerad
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§ 58

Val av ombud till årsstämma för Svensk
kollektivtrafik 2019 (19RGK131)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Carina Bengtsson (C) till ordinarie ombud
samt Peter Freij (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämman
för Svensk Kollektivtrafik den 22 maj 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Carina Bengtsson (C) till ordinarie ombud
samt NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämman för
Svensk Kollektivtrafik den 22 maj 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse till ordinarie årsstämma 2019-05-22
Paragrafen är justerad
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§ 59

Val av ombud till bolagsstämma för Växjö
Småland Airport AB 2019 (19RGK136)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Sven Sunesson (C) till ordinarie ombud samt
Martina Gustafsson (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
bolagsstämman för Växjö Småland Airport AB den 15 april 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Sven Sunesson (C) till ordinarie ombud samt
xx (N) till ersättare att företräda Region Kronoberg på bolagsstämman för Växjö
Småland Airport AB den 15 april 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse årsstämma Växjö Småland Airport AB, 15 april2019
Paragrafen är justerad
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§ 60

Val av ombud till årsstämma för AB
Transitio 2019 (19RGK137)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Carina Bengtsson (C) till ordinarie ombud
samt Peter Freij (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämma för
AB Transitio den 23 maj 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Carina Bengtsson (C) till ordinarie ombud
samt NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på årsstämma för AB
Transitio den 23 maj 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse årsstämma Transitio, 2019-05-23
Paragrafen är justerad
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§ 61

Val av ombud till föreningsstämma för
Filmregion sydost 2019 (19RGK116)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Ida Eriksson (M) till ordinarie ombud
samt Martina Gustafsson (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
föreningsstämma för Filmregion Sydost den 22 mars 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Ida Eriksson (M) till ordinarie ombud samt
NN (x) till ersättare att företräda Region Kronoberg på föreningsstämma för
Filmregion Sydost den 22 mars 2019.
Beslutsunderlag

 Kallelse Föreningsstämma Filmregion Sydost, 2019-03-22
Paragrafen är justerad
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§ 62

Val av ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB 2019
(19RGK85)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ombud samt
Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg vid
bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB den 21 maj 2019.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Region Kronoberg, Videum AB och
Linnaeus University Development AB (Linnéuniversitetets holdingbolag) med en
tredjedel vardera. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade
med en ledamot vardera och därutöver fyra representanter från näringslivet.
Företagsfabriken i Kronoberg AB har kallat till bolagsstämma den 21 maj 2019,
klockan 15.30. Stämman hålls i Regionhuset, Nygatan 20 i Växjö.
Region Kronoberg ska, i egenskap av delägare i bolaget, utse en förtroendevald att
representera organisationen på bolagsstämman.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ombud samt NN
(x) till ersättare att företräda Region Kronoberg vid bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB den 21 maj 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - val av ombud Företagsfabriken
Paragrafen är justerad
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§ 63

Val av ombud till ersättare till
Kommuninvests föreningsstämma 2019
(18RGK191)
Beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott upphäver sitt beslut § 20/19.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) till ombud samt
Roland Gustbée (M) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott utsåg § 20/19 Mikael Johansson (M) till ombud
och Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg på
Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019. Föreningsstämman är
samma dag som ett sammanträde med Sveriges Kommuner och Landsting varav
annat ombud och ersättare behöver utses.
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott upphäver sitt beslut § 20/19.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ombud samt NN (x) till
ersättare att företräda Region Kronoberg på Kommuninvests föreningsstämma
den 11 april 2019.
Beslutsunderlag

 §20 RSAU Val av ombud samt ersättare till Kommuninvests föreningsstämma
2019
Paragrafen är justerad
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§ 64

Tidsättning av motion - Minska vårdköer i
Kronobergs län (19RGK346)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i juni 2019. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i juni 2019. Motionen överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag

 Motion - Minska vårdköer i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 65

Tidsättning av motion angående sjukresor
med Linnéan (19RGK317)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i juni 2019. Motionen överlämnas till trafiknämnden för
yttrande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktige i juni 2019. Motionen överlämnas till trafiknämnden för
yttrande.
Expedieras till

Trafiknämnden
Beslutsunderlag

 Motion - Angående sjukresor med Linnéan
Paragrafen är justerad
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§ 66

Inbjudningar kurser och konferenser
(19RGK70)
Beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets ledamöter samt
Roland Gustbée (M), Patrik Åkesson (KD), Tony Lundstedt (S), Lena Wibroe (M)
och Bo Frank (M) erbjuds att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland den
16 maj 2019.
2. Inbjudan till seminariet Regionernas läkemedelsstrategier överlämnas till hälsooch sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets ledamöter samt Roland
Gustbée (M), Patrik Åkesson (KD), Tony Lundstedt (S), Lena Wibroe (M)och Bo
Frank (M) erbjuds att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland den 16 maj
2019.
Beslutsunderlag

 Inbjudan till Europaforum Småland Blekinge Halland, 16 maj 2019
 Inbjudan till seminariet Regionernas läkemedelsstrategierden 4 juni
Paragrafen är justerad
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§ 67

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

På regionstyrelsens sammanträde den 20 mars lämnar regiondirektören en rapport
över aktuella frågor.
Under dagens sammanträde informerar Martin Myrskog, regiondirektör, om
stabsläget som råder på sjukhusen i Växjö och Ljungby på grund av ansträngt
vårdplatsläge.
Paragrafen är justerad
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§ 68

Månadsrapport februari (19RGK64)
Sammanfattning

På regionstyrelsens sammanträde den 20 mars redogörs för månadsrapport
februari.
Paragrafen är justerad
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§ 69

Årsredovisning 2018 (19RGK48)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2018.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2018. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 24 april. Region Kronobergs redovisar för
fjärde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat, resultatet för 2018 uppgår 110
mnkr, årets resultat har dock förbättras avsevärt av relativt stora realisationsvinster
i kapitalförvaltningen.
Kronobergarna är i stort mycket nöjda med vården i länet. Särskilt glädjande är att
när det gäller förtroende för hälso- och sjukvården ökat några procent i jämförelse
med föregående år och Region Kronoberg placerar sig bland de bästa i jämförelse
med samtliga regioner. Arbetet med att fasa ut hyrpersonal i hälso- och sjukvården
har under 2018 varit intensivt och fler verksamheter är idag oberoende av
hyrpersonal. Men trots ett omfattande arbete inom hälso- och sjukvården har det
ursprungliga och gemensamma målet för landets regioner om att i januari 2019
vara oberoende av hyrpersonal, inte nåtts för regionen som helhet. Idag anlitar
regionen hyrpersonal i mindre omfattning än tidigare och totalt har
hyrkostnaderna minskat med cirka 30 miljoner kronor jämfört med 2017.
Inom kollektivtrafiken är den upplevda nöjdheten hos resenärerna oförändrad
jämfört med 2017. Med tanke på de utmaningar som har varit under 2018 med
flytten av Växjö Stadstrafik till Kronobergsgatan samt övriga trafikstörningar på
grund av ombyggnationer i Växjö stad får ett oförändrat resultat ses som mycket
positivt.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. För sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2018.
2. Överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning 2018
 Årsredovisning Region Kronober 2018 190304
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Paragrafen är justerad
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§ 70

Remiss av betänkandet - Kompletteringar
till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82) (19RGK108)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anta redovisat yttrande som
sitt svar över betänkandet Komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82). Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har valt att lämna synpunkter på föreslagna
författningsändringar i:
- Säkerhetsskyddslag (2018:585); 2 kap 6§, 2a kap 3§, 5§, 7§ samt 12§.
- Säkerhetsskyddsförordning (2018:658); 7 kap 1§
Region Kronobergs ställer sig positiv till merparten av betänkandets förslag men
anser att kraven på säkerhetsskyddsavtal vid samverkan borde undantas även ickestatliga myndigheter. Region Kronoberg vill också betona vikten av metodstöd till
föreslagna tillsynsmyndigheter, samt ett ytterst restriktivt användande av
tillsynsmyndigheternas möjligheter att förbjuda viss utkontraktering och
överlåtelse.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anta redovisat yttrande som
sitt svar över betänkandet Komplettering till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82). Yttrandet överlämnas till Justitiedepartementet.
Beslutsunderlag

 Missiv - Remissyttrande – Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
(SOU 2018:82)
 Remissyttrande – Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU
2018:82), Dnr Ju2018/05292/L4
 Sammanfattning - Remiss av betänkandet - Kompletteringar till den nya
säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
Paragrafen är justerad
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§ 71

Forskningsplan för Region Kronoberg
(18RGK1494)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa Forskningsplan
för Region Kronoberg, samt att ambitionsnivån i planen prövas årligen i samband
med budgetprocess för Region Kronoberg.
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
och § 36/19 diskuterat förslag till Forskningsplan för Region Kronoberg.
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 2018-2027
 §36 RSAU Forskningsplan för Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 72

Anmälan om kommersiell trafik, FlixBus
Sverige AB (18RGK846)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera anmälan om
kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på linjen (StockholmJönköping)-Växjö-Kalmar med uppehåll i Hovmantorp, Lessebo och Kosta i
Kronobergs län.
Sammanfattning

Till Region Kronoberg har den 28 januari 2019 inkommit en anmälan från
FlixBus Sverige AB om att de planerar att förlänga sin befintliga busslinje mellan
Stockholm-Växjö till Kalmar. Genom den förlängda linjen skapas nya
resmöjligheter i Hovmantorp, Lessebo och Kosta där busstrafiken kommer
angöra. Preliminär trafikstart är planerad till den 11 april 2019.
Region Kronoberg ser positivt på att utbudet av kollektivtrafik ökar i länet och att
kommersiella aktörer bidrar till detta. Det är också glädjande att mindre orter får
tillgång till utvecklad busstrafik.
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Enligt
lagen om kollektivtrafik (2010:1065 4 kap 1 §) ska ett kollektivtrafikföretag som
har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik anmäla detta till
berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när ett
kollektivtrafikföretag avser att upphöra med att bedriva sådan trafik. Om anmälan
berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten
informera övriga berörda myndigheter. Anmälan om kommersiell trafik ska ske
senast 21 dagar innan beräknad trafik start.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera anmälan om
kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på linjen (StockholmJönköping)-Växjö-Kalmar med uppehåll i Hovmantorp, Lessebo och Kosta i
Kronobergs län.
Beslutsunderlag

 Anmälan om kommersiell kollektivtrafik
 Anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik samt tidtabeller
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-12

§ 73

Regionala priser och ersättningar för
Södra sjukvårdsregionen 2019
(19RGK174)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen godkänna
överenskommelsen om regionala priser och avgifter i Södra sjukvårdsregionen
2019.
Sammanfattning

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionens avtalsgrupp har kommit fram till en
överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2019. Grunder i
överenskommelsen är att en abonnemangsmodell tillämpas enligt beslut av Södra
sjukvårdsregionsnämnden, 2015-10-30, § 43.
Södra Regionvårdsnämnden har den 6 december 2018 beslutat att bekräfta
överenskommelsen om regionala priser och ersättningar för södra
sjukvårdsregionen 2019 samt föreslagit att huvudmännen godkänner
överenskommelsen.
Huvudprincipen är att priserna ska bygga på självkostnader med uppräkning enligt
LPIK-index (prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting).
Den totala abonnemangskostnaden för Region Kronoberg 2019 är 141 160 000
kr. Överenskommelsen innebär för Region Kronoberg en ökad kostnad med
9 492 000 kr i nettoeffekt för abonnemangsavgiften, vilket framförallt beror på
ökade volymer köpt vård under 2015-2017 från Skånes Universitetssjukhus, samt
minskade abonnemangsintäkter för Rättspsykiatriska Regionkliniken då
framförallt Region Skåne minskat sin volym köpt vård. Det har öppnat upp för
andra köpare, både inom Södra sjukvårdsregionen och hos övriga huvudmän i
landet. Hur effekten för år 2019 blir beror på till största del hur volymerna för
köpt och såld vård utvecklas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen godkänna
överenskommelsen om regionala priser och avgifter i Södra sjukvårdsregionen
2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2019
 Regionala priser och ersättningar 2019 - prislista
 Protokoll, Södra Regionvårdsnämnden 2018-12-06, § 55

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-12

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-12

§ 74

Förslag till beslut – Samarbetsavtal för
Småland Blekinge Hallands
representationskontor i Bryssel 2019-2022
(19RGK90)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen godkänna Samarbetsavtal
för Småland Blekinge Hallands representationskontor i Bryssel 2019 – 2022.
Sammanfattning

Regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar län, Kronoberg, samt
Jönköpings universitet och Linnéuniversitet har ett gemensamt
representationskontor i Bryssel under namnet Småland Blekinge Halland South
Sweden.
Syftet med huvudmännens samarbete är att verka för en hållbar utveckling och
tillväxt i regionen Småland-Blekinge-Halland. Med en tydlig och stark närvaro i
Bryssel vill regionerna och universiteten öka konkurrenskraften på en
internationell arena. Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas
verksamhet och ekonomiska intresse i Europeiska unionen och underlätta
samverkan mellan parterna.
Samarbetet regleras i ett avtal och nytt förslag till samarbetsavtal har beretts av
huvudmännen. Årsavgiften för huvudmännen i Småland Blekinge Halland South
Sweden beräknas enligt en modell med en fast respektive rörlig del av avgiften.
Den rörliga utgår från invånarantalet i respektive län. Region Kronobergs årsavgift
hanteras i samband med ordinarie budgetprocess. Avgiften för 2019 är 542 763 kr
för Region Kronoberg. Den årliga avgiften budgeteras inom ramen för Region
Kronobergs årliga budgetprocess.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner Samarbetsavtal för Småland Blekinge Hallands
representationskontor i Bryssel 2019 – 2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Småland Blekinge Halland (SSEO)
 Samarbetsavtal 2019 Småland Blekinge Halland SSEO
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-12

§ 75

Upphandling linjelagd busstrafik
(19RGK387)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
1. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för beredning av
direktiv till trafiknämnden avseende upphandling av linjetrafik inför
fastställande i regionstyrelsen.
2. Uppdra åt regiondirektören att återkomma med diskussionsunderlag som
belyser tidplan, beslutsprocess, samt eventuella politiska avvägningar inom
ramen för Region Kronobergs styrande dokument. Redovisning av
diskussionsunderlaget sker vid arbetsutskottets sammanträde den 9 april
2019.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik. Av lagen framgår att Region Kronoberg bedriver idag linjelagd
busstrafik i hela länet. Det omfattar regionbusstrafik samt stadsbusstrafik i Växjö
och Älmhult, likaså finns viss skolskjutstrafik med stora bussar med i samma
avtalsperiod. Sammantaget finns idag 169 fordon upphandlade från sammantaget
11 privata operatörer.
För att säkerställa fortsatt linjelagd busstrafik bortom juni 2023, behöver arbetet
med en ny upphandling påbörjas. Avtalen bör tecknas i början av 2022 och därför
behöver arbetet med upphandlingen starta under 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att
1. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för beredning av
direktiv till trafiknämnden avseende upphandling av linjetrafik inför
fastställande i regionstyrelsen.
2. Uppdra åt regiondirektören att återkomma med diskussionsunderlag som
belyser tidplan, beslutsprocess, samt eventuella politiska avvägningar inom
ramen för Region Kronobergs styrande dokument. Redovisning av
diskussionsunderlaget sker vid arbetsutskottets sammanträde den 9 april
2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphandling linjelagd busstrafik
 Upphandling linjelagd busstrafik

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-12

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-03-12

§ 76

Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2018 (19RGK476)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018 till
protokollet samt föreslår regionfullmäktige godkänna densamma.
Sammanfattning

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter
att föra fram klagomål till vårdgivaren och att få klagomål besvarade.
Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov
och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter
samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på riskområden och hinder för
utveckling av vården.
I verksamhetsberättelsen för patientnämnden redogörs bland annat för nämndens
uppdrag, en nulägesbild över nämndens arbete samt för verksamhetsutvecklingen.
Patientnämnden godkände § 4/19 verksamhetsberättelsen för patientnämnden
2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige notera
verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018 till protokollet.
Yrkanden

Ordföranden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar verksamhetsberättelsen för patientnämnden 2018 till
protokollet samt föreslår regionfullmäktige godkänna densamma.
Beslutsgång

Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018
 Verksamhetsberättelse för patientnämnden 2018

Protokoll
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 Analys IVO
 §4 PN Verksamhetsberättelse Patientnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 77

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera delegationsbesluten
till protokollet.
Delegationsbeslut

 19RGK12-4 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 4/2019 - Bidrag till
organisationer och föreningar
 19RGK20-5 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2019
 19RGK20-4 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2019
 19RGK20-6 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 6/2019
 19RGK20-7 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 7/2019
 19RGK20-8 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 8/2019
 19RGK20-9 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 9/2019
 19RGK20-10 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2019
 19RGK20-11 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2019
 19RGK20-12 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2019
 19RGK31-1 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 1/2019
 19RGK20-14 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2019.
 19RGK20-15 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2019
 19RGK20-13 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 13/2019.
 19RGK20-16 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2019
 19RGK25-1 FoU-chefens delegationsbeslut nr 1/2019.
 19RGK12-5 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 5/2019
 19RGK27-4 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
4/2019
 19RGK27-5 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
5/2019
 19RGK27-6 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
6/2019
 19RGK262-3 §28 RSAU Val av ombud till Energy Cities konferens 2019
 19RGK87-2 §27 RSAU Val av ombud att företräda Region Kronoberg vid
årsstämman för IT-Plattform Småland & Öland AB 2019
 18RGK840-53 §29 RSAU Val av ombud till föreningsstämma för Institutet för
lokal och regional demokrati
 19RGK20-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2019
 19RGK19-5 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2019
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19RGK19-4 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2019
19RGK19-3 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2019
19RGK20-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2019
19RGK19-2 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 2/2019
18RGK19-18 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 18/2018- mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-207315-18*/1
18RGK19-21 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 21/2018 - Mottagande
av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-235781-18*/1
18RGK34-22 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 22/18. Ärende: Att Svea
Inkasso AB ges fullmakt att föra Region Kronobergs talan om gäldenär
angående fordran.
18RGK31-1 Verksamhetschef Fastigheter Delegationsbeslut 1 2018 Ärende
17RK2101 Upphandling Ramavtal Arkitekt för utredning
18RGK31-2 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 2 2018 Ärende
17RK2102 Upphandling Ramavtal Arkitekt för projektering
18RGK31-3 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 3 2018 Ärende
17RK2103 Upphandling Ramavtal Elteknik projektering
18RGK31-4 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 4 2018 Ärende
17RK2104 Upphandling Ramavtal Elteknik kontroll/ besiktning
18RGK31-5 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 5 2018 Ärende
17RK2106 Upphandling Ramavtal Elkraftförsörjning projektering och
kontroll/ besiktning
18RGK31-6 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 6 2018 Ärende
17RK2107 Upphandling Ramavtal VVS-teknik projektering
18RGK31-7 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 7 2018 Ärende
17RK2108 Upphandling Ramavtal VVS-teknik kontroll/ besiktning
18RGK31-8 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 8 2018 Ärende
17RK2109 Upphandling Ramavtal Konstruktion projektering
18RGK31-9 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 9 2018 Ärende
17RK2110 Upphandling Ramavtal Byggkontroll
18RGK31-10 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 10 2018 Ärende
17RK2111 Upphandling Ramavtal Byggledning
18RGK31-11 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 11 2018 Ärende
17RK2112 Upphandling Ramavtal Brandkonsult
18RGK31-12 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 12 2018 Ärende
17RK2113 Upphandling Ramavtal Medicinsk gas projektering.
18RGK31-13 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 13 2018 Ärende
17RK2114 Upphandling Ramavtal Medicinsk gas kontroll/ besiktning
18RGK31-14 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 14 2018 Ärende
17RK2115 Upphandling Styr och övervakning projektering och kontroll/
besiktning
18RGK31-15 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 15 2018 Ärende
17RK2116 Upphandling Energi- och miljösamordnare
18RGK31-16 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 16 2018 Ärende
17RK2117 Upphandling Mark projektering och kontroll/ besiktning
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 18RGK31-17 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 17 2018 Ärende
17RK2118 Upphandling Hiss projektering och kontroll/ besiktning
 18RGK31-18 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 18 2018 Ärende
18RGK104 Tilldelning Hissentreprenad
 18RGK31-19 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 19 2018
Byggentreprenör Specialisttandvård
 18RGK31-20 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 20 2018 elentreprenör Specialisttandvård Centrallasarettet Växjö
 18RGK31-22 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 22 2018 Vententreprenör Specialisttandvård Centrallasarettet Växjö
 18RGK31-23 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 23 2018
Medicinsk Gas-entreprenör Specialisttandvård Centrallasarettet Växjö
 18RGK31-24 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 24 2018 Styrentreprenör Specialisttandvård Centrallasarettet Växjö
 18RGK31-25 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 25 2018 Ärende
18RGK565 Totalentreprenad ombyggnad Ekhagen
 18RGK31-26 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 26 2018 Ärende
18RGK106 Upphandling av inomhusnät för rakel och mobiltelefoni
Sigfridsområdet
 18RGK31-27 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 27 2018
Upphandling E-kraft entreprenaden Hus B80 Sigfridsområdet
 18RGK31-28 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 28 2018 Ärende
18RGK842 Upphandling Ramavtal Brandkonsult
 19RGK24-1 Regionjuristens delegationsbeslut nr 1/2019
 19RGK24-2 Regionjuristens delegationsbeslut nr 2/2019
 18RGK31-29 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 29 2018 Ärende
16RK2036 Upphandling Entreprenad ombyggnation vårdavdelningar Ljungby
lasarett
 18RGK31-30 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 30 2018 Ärende
16RK2036 Upphandling Entreprenad ombyggnation vårdavdelningar Ljungby
lasarett
 18RGK31-31 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 31 2018 Ärende
16RK2036 Upphandling Entreprenad ombyggnation vårdavdelningar Ljungby
lasarett
 18RGK31-32 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 32 2018 Ärende
16RK2036 Upphandling Entreprenad ombyggnation vårdavdelningar Ljungby
lasarett
 18RGK31-21 Verksamhetschef fastigheter Delegationsbeslut 21 2018 VSentreprenör Specialisttandvård Centrallasarettet Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 78

Anmälningsärenden
Anmälningar


Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
 19RGK412-1 Öppna jämförelser- Trygghet och Säkerhet 2018
 19RGK419-1 Öppna jämförelser 2018- En god vård?Övergripande
uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat
 19RGK501-1 Information från Arbetsmiljöverket
 19RGK510-1 Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör
Paragrafen är justerad
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§ 79

Förlängning av avtal inom Vårdval Hud –
Dr Bihis hudmottagning AB (15RK1623)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott ger regiondirektören i uppdrag att inhämta
ytterligare sakupplysningar i ärendet inför regionstyrelsens ställningstagande den
20 mars.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval hud har parterna efter de första fyra åren option på att
förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdgivaren uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal med Dr Bihis Hudmottagning AB i Ljungby löper ut 2019-09-30.
Regionstyrelsen föreslås besluta att nyttja optionen i avtalet under ytterligare tre
månader, d.v.s. till och med 2019-12-31.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen godkänna
optionsförlängning inom Vårdval hud för Dr Bihis Hudmottagning AB i Ljungby
till och med 2019-12-31.
Yrkanden

Ordföranden föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsförslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott ger regiondirektören i uppdrag att inhämta
ytterligare sakupplysningar i ärendet inför regionstyrelsens ställningstagande den
20 mars.
Beslutsgång

Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Förlänging av avtal inom ramen för Vårdval Hud
 Avtal Dr Bihis Hudmottagning AB förlängning
Paragrafen är justerad

