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§ 19

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 20 februari 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 20 februari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 20

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 21

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Resultat av varumärkesmätning av Region Kronobergs varumärke 2018.
– Lägesrapport för projekt Hyroberoende vård.
– Uppföljning av tid för start av standardiserat vårdförlopp för cancer i riket 2017.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M), Eva Johnsson
(KD), Suzanne Frank (M), Martina Ericsson (SD) och ersättaren RosMarie
Jönsson Neckö (S).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 22

Budget 2018 – medel för satsningar
inom hälso och sjukvård (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och
sjukvårdsnämnden för satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och
”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor
som anges i överenskommelser för respektive statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård
samt
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval
Kronoberg under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni om Budget 2018-2020 (2017-06-20, § 81). I
beslutet reserverades 60 mnkr respektive 70 mnkr inom regionstyrelsen för
kommande satsningar inom ramen för Attraktiv arbetsgivare samt Jämlik och nära
vård. Regionstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen inom Region
Kronoberg och har att fördela medel av fullmäktige beslutade satsningar samt
tillkommande statsbidrag i enlighet med överenskommelser SKL och staten.
I Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 beskrivs föreslagna satsningar
inom områdena Jämlik och nära vård, Tillgänglig vård samt Attraktiv arbetsgivare.
Yrkanden
Henrietta Serrate (S), Daniel Liffner (V), Martina Ericsson (SD), Robert Olesen
(S), Michael Öberg (MP), Magnus Carlberg (S), Helen Bengtsson (S), Martina
Gustafsson (S) och ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C) och Eva Johnsson (KD) meddelar att
ledamöterna från M, C och KD inte deltar i beslutet och lämnar nedanstående
protokollsanteckning.
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Protokollsanteckning från M, C, L och KD
"Ärendet Budget 2018 bygger på s,v,mp:s budget som mot vårt förslag till budget
bifölls på regionfullmäktige i juni 2017. Vi anser därför inte att vi kan delta i detta
beslut.
S,v, mp:s förslag till hantering av budgeten för i år innehåller såväl satsningar från
statsbidrag som användning av skattehöjningen av landstingskatten. Flera av
förslagen sammanfaller med alliansens förslag till budget medan flera förslag
kommer utifrån skattehöjningen. I förslaget är det svårt att särskilja pengar från
statsbidragen och pengar från skattehöjningen och vi avstår därmed från att ta
ställning till de enskilda förslagen. De satsningar som alliansen vill göra framgår
bland annat av vårt budgetförslag.
Alliansens uppfattning är att skattehöjningen, som innebär att Kronoberg nu har
den högsta landstingsskatten i hela landet, undantaget Stockholms län, är både
onödig och felaktig. Att höja skatten under brinnande högkonjunktur när
regionen samtidigt tar emot ca 90 mkr i statsbidrag och hälso-och sjukvårdens
underskott är fortsatt högt på ca 140 mkr, är inte en ansvarsfull politik. Arbetet
borde istället varit inriktat på att skaffa kostnadskontroll i verksamheten och
åtgärda de problem som finns.
Sannolikheten att skattehöjningen och s,v,mp:s fördelning av
skattepengar är kostnadsdrivande för kommande år och att drivkraften att
effektivisera verksamheten kraftigt minskar, är väldigt hög. En sådan politik är
ytterst kontraproduktiv och tillväxthämmande för framtiden och skapar stor oro
inför kommande konjunktursvängning.
Alliansen arbetar istället för tillväxt i hela länet där klyftan mellan de som har jobb
och de som inte har jobb kraftigt måste minska. Genom att fler kommer i arbete,
skapas resurser till vård och välfärd som kommer alla kronobergare till del.
Suzanne Frank (M)
(L)"

Sven Sunesson (C)

Eva Johnsson (KD)

Yngve Filipsson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och
sjukvårdsnämnden för satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och
”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor
som anges i överenskommelser för respektive statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård
samt
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att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval
Kronoberg under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regiondirektör
Ekonomidirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Beslutsunderlag

 § 34 RSAU Budget 2018 – medel för satsningar inom hälso och sjukvård
 Förslag till beslut - Budget 2018 – medel för satsningar inom hälso- och
sjukvård
 Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvården 2018
Paragrafen är justerad
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§ 23

Budget för FoU-beredningen 20182020 (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse och redaktionella
ändringar samt
att uppdra åt FoU-beredningen återkomma till regionstyrelsen med en
återredovisning hur FoU-beredningen fördelat medlen.
Sammanfattning

I budget 2018-2020 finns 5 miljoner avsatta årligen för förstärkning av FOU.
Användning av dessa medel ska beredas av FOU-beredningen för beslut av
Regionstyrelsen. Förslaget omfattar hela treårsperioden. Beredning och eventuell
revidering av beslut bör göras även inför 2019 och 2020.
Föreslås att FoU-beredningen beslutar att rekommendera regionstyrelsen att
fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse.
Yrkanden
– Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande till
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag:
"att uppdra åt FoU-beredningen återkomma till regionstyrelsen med en
återredovisning av hur medlen fördelats."
– Göran Giselsson (M) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförande Anna
Franssons (S) tilläggsyrkande.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag och finner att så är fallet.
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2. Hon frågar om regionstyrelsen tillstyrker eller avslår ordförande Anna Fransson
(S) tilläggsyrkande och finner att det tillstyrks.
Förslag till beslut

FoU-beredningen rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa fördelning av beslutade extramedel för Forskning och utveckling i
Region Kronoberg 2018-2020 i enlighet med upprättad skrivelse och redaktionella
ändringar.
Expedieras till

Ekonomidirektör
FoU-chef
Regional utvecklingsdirektör
Utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag

 § 6 FoUB FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
 Förslag till beslut - FoU-beredningens förslag till budget 2018-2020
 Beslutsunderlag - FoU-beredningens förslag till användning av extra FoUmedel om 5 miljoner 2018-2020.
Paragrafen är justerad
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§ 24

Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i
Smålandslänen (17RK281)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län, där målet är att 98 procent av alla hushåll och företag i länet ska
ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s till år 2020.
WSP har, på uppdrag av Region Kronoberg, Region Jönköping och
Regionförbundet i Kalmar län, genomfört en kartläggning av investeringsbehoven
för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen. Kartläggningen redovisas till
regionstyrelsen för information.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C) och bredbandssamordnaren Lena
Carlborg.
Föredragande

Lena Carlborg, bredbandssamordnare
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 § 35 RSAU Informationsärende - Kartläggning av investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
 Förslag till beslut - Informationsärende - Kartläggning av investeringsbehoven
för bredbandsinfrastruktur i Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg bredbandskartläggning
 Rapport: Smålandslänen - Kartläggning av investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur (WSP)
Paragrafen är justerad
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§ 25

Överenskommelse inför beslut om
allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling.
Sammanfattning

Inför ny upphandling av Öresundstågstrafiken ska Region Kronoberg, i rollen
som regional kollektivtrafikmyndighet, besluta om allmän trafikplikt för sträckor i
Kronobergs län och till kringliggande regioner. Innan beslut om trafikplikt kan
fattas behöver samtliga av trafiken berörda regioner vara överens om vilka
sträckor som trafiken ska omfatta. Denna överenskommelse syftar till att klargöra
detta samt att utse Öresundståg AB som gemensam administratör för kommande
trafikperiod.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling.
Expedieras till

Trafikdirektör
Infrastrukturplanerare
Öresundståg AB
Region Blekinge
Region Halland
Landstinget Kalmar län
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
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Beslutsunderlag

 § 36 RSAU Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling
 Förslag till beslut - Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt i
Öresundstågssystemet
 Överenskommelse beslut allmän trafikplikt Öresundstågen (Förslag till RSAU)
Paragrafen är justerad
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§ 26

Växjö Småland Airport AB – anmälan
till EU-kommissionen avseende
notifiering (18RGK297)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att
underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av
frågor och begäran om kompletteringar från EU-kommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på
det sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.
Sammanfattning

Växjö Småland Airport AB ägs av Region Kronoberg tillsammans med Växjö
kommun och Alvesta kommun.
Växjö Småland Airport AB:s årliga passagerarantal beräknas från 2018 överstiga
200 000. Tidigare år, då passagerarantalet var lägre, kunde stöd från Trafikverket
och andra instanser sökas genom ett förenklat förfarande. Nu krävs istället en
anmälan till EU-kommissionen genom en så kallad notifiering för att flygplatsen
ska kunna fortsätta uppbära stöd.
Förfarandet kräver att samtliga delägare skriver under en anmälan till EUkommissionen. Eftersom processen är komplicerad väntas även ett antal
kompletterande underlag behöva lämnas till EU-kommissionen. För att underlätta
processen föreslås att respektive kommunstyrelse- och regionstyrelseordförande
ges i fullmakt att på kommunens/regionens vägnar underteckna anmälan om
notifiering samt eventuella kompletterande underlag.
Anmälan och yttranden som lämnas ska skickas ut till regionstyrelsen i samband
med ordinarie kallelse vid närmast följande sammanträde. Det åligger ordförande
att delge styrelsen EU-kommissionens slutliga beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att
underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av
frågor och begäran om kompletteringar från EU-kommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på
det sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.
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Expedieras till

Regionstyrelsens ordförande
Regional utvecklingsdirektör
Kanslidirektör
Växjö Småland Airport AB
Växjö kommun
Alvesta kommun
Beslutsunderlag

 § 37 RSAU Växjö Småland Airport AB – anmälan till EU-kommissionen
avseende notifiering
 Förslag till beslut - Växjö Småland Airport 2018 - anmälan till EUkommissionen avseende notifiering
Paragrafen är justerad
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§ 27

Omhändertagande av journalarkiv
från Växjö Psykiatrimottagning AB
(17RK2334)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg och huvudman för
regionarkivet.
I enlighet med arkivreglemente beslutar arkivmyndigheten om handlingar från
myndighetens verksamheter som ska tas hand om för arkivering.
I en skrivelse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg har psykiatriker Elsie
Petersson, Växjö Psykiatrimottagning AB ansökt om att journalarkivet överförs
till Region Kronoberg. Inspektionen för vård och omsorg har bifallit denna
ansökan.
Journalarkivet består av ca 700 pappersjournaler och ca 900 elektroniska journaler.
Mot bakgrund av att det finns ett behov av att dessa patientjournaler tas hand om
enligt patientdatalagen 9 kap. 1 § 2 stycket föreslås regionstyrelsen besluta att
omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Expedieras till

Regionarkivarie
Elsie Petersson, Växjö Psykiatrimottagning AB
Beslutsunderlag

 §38 RSAU Omhändertagande av journalarkiv från Växjö Psykiatrimottagning
AB
 Förslag till beslut - Omhändertagande av journalarkiv från Växjö
Psykiatrimottagning AB
 Beslut från IVO. Dnr 8.7.5-39801 - Omhändertagande av journalarkiv från
Växjö Psykiatrimottagning AB
Paragrafen är justerad
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§ 28

Svar på motion – Ökat inflytande för
personalen (17RK1692)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson
(L) har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C), Göran Giselsson
(M), Roland Gustbée (M) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till motionen.
– Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till beslutsats 1 i motionen och avslag på
beslutsats 2 och 3.
– Henrietta Serrate (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
– Suzanne Franks (M) m.fl. bifallsyrkande till motionen.
– Martina Ericssons (SD) yrkande om bifall till beslutsats 1 i motionen och avslag
på beslutsats 2 och 3.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Eva Johnsson (KD) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
1. Ordförande finner att regionstyrelsens arbetsutskotts förslag är huvudförslag till
beslut. Hon ställer Suzanne Franks (M) m.fl. yrkande mot Martina Ericssons (SD)
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yrkande för att avgöra vilket som blir motförslag. Hon finner att Suzanne Franks
(M) m.fl. yrkande blir motförslag.
2. Voteringen verkställs därefter enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen röstar
Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Patrik Davidsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)
Martina Gustafsson (S)

Avstår
Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

6

1

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 8 för, 6 mot och 1 som avstår.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

Beslutsunderlag

 § 44 RSAU Svar på motion – Angående ökat inflytande för personalen
 Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
 Motion angående ökat inflytande för personalen.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

§ 29

Svar på motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att
införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat
internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en
säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos
patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över
all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna
läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att
undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av
anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat
återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen
tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen
innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett
inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yrkande
Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag






§ 39 RSAU Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§ 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Motion angående översyn av journaler på nätet

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

§ 30

Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare
ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta
för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att
utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan
beslut fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas
avseende förutsättningar, kostnader och finansiering. Införandet berör såväl
investering som drift och beslut fattas därför i samband med den årliga
investeringsplanen.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande ändringsyrkande till beslutsats 1 i
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:
"att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare
ställningstagande i regionstyrelsen."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), Göran
Giselsson (M) och Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner efter överläggningarna i ärendet att regionstyrelsen beslutar
enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med ordförandes ändringsyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 § 40 RSAU Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

§ 31

Remissyttrande – Förslag till
stödordning för en avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
(18RGK194)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att ett statligt stöd på
350 miljoner kronor per år införs 2018–2020 för att finansiera avgiftsfri
kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Målgruppen är de
skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i
grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan. I denna promemoria ges
kompletterande information om innehållet i förslaget.
Yrkanden
– Roland Gustbée (M) yrkar att regionstyrelsen antar remissyttrande enligt eget
förslag som bifogas protokollet som bilaga.
– Eva Johnsson (KD) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Roland Gustbées (M)
förslag till remissyttrande.
– Henrietta Serrate (S), Michael Öberg (MP), Magnus Carlberg (S), Daniel Liffner
(V) och Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till remissyttrande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
– Roland Gustbées (M) förslag till remissyttrande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Näringsdepartementet.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

Expedieras till

Näringsdepartementet
Beslutsunderlag

 § 41 RSAU Remissyttrande – Förslag till stödordning för en avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
 Förslag till beslut - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar
 Följebrev till remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik
för ungdomar. Svar senast 2018-03-09.
 Remissvar - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
 Remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar. Svar senast 2018-03-09.
 Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
 Bilaga till protokoll § 31-2018 - Förslag till remissyttrande från Roland Gustbée
(M)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

§ 32

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till ordförande,
1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en fastställd delegationsordning. Beslut
fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande
sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 18RGK25-1 Regionjuristens delegationsbeslut nr 1/2018- Utlämnande av
fakturor
 18RGK25-2 Regionjuristens delegationsbeslut nr 2/2018- Utlämnande av
anbud
 18RGK25-3 Regionjuristens delegationsbeslut nr 3/2018- Utlämnande av
anbud
 18RGK20-1 Förhandlingschefsbeslut nr 1/2018. Beslut om utfärdande av
varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg inklusive
bilagor.
 18RGK25-4 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2018- Utlämnande av
anbud
 18RGK25-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2018- Utlämnande av
anbud
 18RGK19-1 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 1/2018 - Avskrivning
av fordran
 18RGK25-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2018. Utlämnande av
allmän handling (18RGK296)
 18RGK25-7 Regionjuristens delegationsbeslut nr 7/2018. Utlämnande av
allmän handling (18RGK298)
 18RGK19-2 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 2/2018- Transaktioner
under januari.
 18RGK15-1 Planeringsdirektörsbeslut nr 1/2018. Remissyttrande samråd,
förslag till detaljplan för Sjösås 1:45, Braås, Växjö kommun. 17RK2366.
 18RGK15-2 Planeringsdirektörsbeslut nr 2/2018. Remissyttrande samråd
förslag till detaljplan Växjö 13:35 (del av Vikaholm), Växjö. 18RGK90

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

 18RGK15-3 Planeringsdirektörsbeslut nr 3/2018. Remissyttrande samråd
detaljplan Alvesta 14:1 Ekebogatan Trädgårdsgatan, Alvesta tätort. 18RGK236.
 18RGK29-6 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 6/2018. Avskrivning
av fordran
 18RGK25-8 Regionjuristens delegationsbeslut nr 8/2018- Överprövning av
upphandling
 18RGK26-1 FoU-chefsbeslut nr 1/2018
 18RGK15-4 Planeringsdirektörsbeslut nr 4/2018- Granskning detaljplan
Linneryd 5:54 med flera, Tingsryd kommun
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-20

§ 33

Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 SKL:s sammanställning över landstingens och regionernas patientavgifter för
år 2018.
 Cirkulär 17:50 - Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla,
reviderad version
 Cirkulär 18:02 - Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning
 Cirkulär 18:03 - SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension (2
handlingar)
 Cirkulär 18:03 - SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension,
bilaga
 18RGK302-2 Bilaga - Statens bidrag till landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018, överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting
 18RGK303-1 Överenskommelse om professionsmiljarden. Meddelande
2/2018 SKL.
 18RGK304-1 Stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal
och regional nivå 2018-2020. 3/2018 SKL.
 18RGK305-1 Överenskommelsen om personalmiljarder. 4/2018 SKL.
 Cirkulär 18:04 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Information om extratjänster
 18RGK151-2 Protokoll styrelsemöte Kulturparken Småland 2018-02-02.
Paragrafen är justerad

