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§ 186

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista daterad 2018-12-13.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista daterad 2018-12-13.
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§ 187

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera protokollet.
att justering sker den 19 december 2018.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera protokollet.
att justering sker den 19 december 2018.
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§ 188

Månadsrapporter 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadsrapport november 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. november ett resultat på
108 mnkr vilket är en resultatförsämring på 27 mnkr jämfört med resultatet efter
oktober. Resultatförsämringen är till stor del hänförbar till hälso- och
sjukvårdsnämnden. Redovisat resultat på 108 mnkr innebär en positiv avvikelse på
49 mnkr i förhållande till budget. Resultatförsämringen för Hälso- och sjukvården
under hösten får till följd att helårsprognosen från delårsrapport augusti på ett
resultat om 150 mnkr inte kommer nås.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadsrapport november 2018.
Beslutsunderlag

 Månadssammandrag nov 2018 Region Kronoberg
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§ 189

OECD-rapport Småland Blekinge

Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde den 18 december lämnas en redogörelse över
rapporten "Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling" (OECD)
för Småland och öarna.
En sammanfattning av rapporten har presenterats av OECD.
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/4b53968687ea442182b54f8e3847
961f/policy-highlights_smaland-final_small.pdf
Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör och Robin Rickardsson,
analytiker informerar om följande:
- Bakgrunden till OECD-studierna
- Kvalitativ och kvantitativ analys
- Stora händelser perioden 2012 - 2018.
- 12 rekommendationer från första OECD-studien
- Bedömningstrappa - uppföljning av de 12 rekommendationerna.
- Regional utveckling och samverkan - vilka utmaningar finns på området?
- Utveckla en kunskapsintensiv ekonomi och turism - vilka utmaningar finns på
området?
- Motverka dålig matchning på arbetsmarknaden - vilka utmaningar finns på
området?
- Tillgänglighet och livskvalitet - vilka utmaningar finns på området?
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
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§ 190

Uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2018 (17RK1249)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
Att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 250/18 internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Regionstyrelsen ska inför fastställande av internkontrollplan 2019 följa upp
internkontrollplan 2018.
Mot bakgrund av uppföljning av internkontrollplan 2018 bedöms att
regionstyrelsen har en god intern kontroll.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Expedieras till

Stabsdirektörerna
Upphandlingschef
IT- och digitaliseringschef
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Uppföljning av internkontrollplan 2018
Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018 uppföljning
§270 RSAU Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018
§250 RS Interkontrollplan för regionstyrelsen 2018
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§ 191

FoU-medel 2018 - återrapportering
(17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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.
FoU-beredningen ska årligen rapportera till regionstyrelsen hur fördelning av
FoU-medel har genomförts.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 §43 FoUB Information om användning av FoU-medel
 Information om förbrukning av FoU-medel 2018-11-14
 §271 RSAU FoU-medel 2018 - återrapportering
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§ 192

Framtidens primärvård (18RGK1891)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
Att notera arbetsgruppens förslag till protokollet för senare diskussion och
ställningstagande i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Från och med hösten 2017 har det pågått ett långsiktigt politiskt arbete för att
stärka primärvården och den nära vården i Kronobergs län utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet. Primärvården ska vara navet i
den nära vården. Arbetsgruppen är parlamentariskt tillsatt och har letts av
ordföranden i Folkhälsoberedningen.
Ordförande Anna Fransson tackar den politiska arbetsgruppen för beredningen
av underlaget.
Yrkanden

Michael Öberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande av
Yngve Filipsson (L).

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera arbetsgruppens förslag till protokollet för senare diskussion och
ställningstagande i regionstyrelsen.
Expedieras till

Regiondirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Framtidens primärvård
§48 FHB Framtidens primärvård
Framtidens primärvård - beslutsunderlag
Bilaga AMK workshop 2018-10-03
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§ 193

Svar på motion – Utveckla och förebygg i
stället för att avveckla och montera ner
(18RGK370) (18RGK370)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen besvaras med att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra
föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att
utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande föräldrautbildning
inom mödrahälsovården för att undersöka möjligheterna för fortsatt information
till nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor.
Sammanfattningsvis uppger verksamhetsansvariga, med hänvisning till det
ansträngda läget, att barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida
enligt basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där
det även finns möjligheter att ta upp frågor inför den kommande förlossningen.
Då föräldrastödet ska erbjudas med kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga
verksamheten på pensionärer eller andra yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är
mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än barnmorskor på ett adekvat sätt
kan ge den information, som bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av
graviditet och förlossningsarbete, som krävs.
Yrkanden

Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen besvaras med att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra
föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att
utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Utveckla och förebygg istället för att avveckla och montera ner - rev HSN
 §273 RSAU Svar på motion – Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner (18RGK370)
 §145 HSN Svar på motion – Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner (18RGK370)
 § 134 RS Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
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 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner!
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§ 194

Anmälan om kommersiell trafik
(18RGK846)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
Att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på
linjen Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med
planerad trafik start 2018-11-06.
Att notera avanmälan om kommersiell busstrafik från Gerts Busstrafik AB
avseende linjen från Älmhult kl.12:15 till Växjö Småland airport, samt retur kl.
15:50. Sista dagen för trafik blir 2018-12-21.
Sammanfattning

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.
Till Region Kronoberg har 2018-10-26 inkommit en anmälan från FlixBus Sverige
AB om kommersiell kollektivtrafik på linjen Stockholm-Linköping-MjölbySkillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med planerad trafik start 2018-11-06.
Region Kronoberg har den 2 november 2018 bekräftat mottagande av anmälan.
Därutöver har en avanmälan om kommersiell busstrafik från Gerts busstrafik Ab
inkommit avseende linjen från Älmhult kl.12:15 till Växjö Småland airport, samt
retur kl. 15:50. Sista dagen blir 2018-12-21.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att notera anmälan om kommersiell kollektivtrafik från FlixBus Sverige AB på
linjen Stockholm-Linköping-Mjölby-Skillingaryd-Värnamo-Alvesta-Växjö, med
planerad trafik start 2018-11-06.
Att notera avanmälan om kommersiell busstrafik från Gerts Busstrafik AB
avseende linjen från Älmhult kl.12:15 till Växjö Småland airport, samt retur kl.
15:50. Sista dagen för trafik blir 2018-12-21.
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Expedieras till

Samordnare infrastruktur Per Hansson
Beslutsunderlag







RS Missiv info om FlixBuss
Anmälningsblankett för utförande av kommersiell trafik samt tidtabell
§274 RSAU Anmälan om kommersiell trafik
Bekräftelse till FlixBus Sverige AB.
Avanmälan Gerts Busstrafik AB
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§ 195

Förslag till stadgar och handlingsplan för
Regionsamverkan Sydsverige 2019
(18RGK1905)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Att godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige.
Regionstyrelsen beslutar
Att godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019.
Sammanfattning

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar
i nuvarande form sedan 1 januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk
regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den juridiska formen
allmännyttig ideell förening. Stadgarna för föreningen har reviderats innebärande
att Representantskapet för föreningen avskaffas.
Föreslås att regionfullmäktige godkänner stadgar och överenskommelser för
Regionsamverkan Sydsverige från och med 1 januari 2019. Föreslås även att
regionstyrelsen godkänner handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige från
och med 1 januari 2019.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
Att godkänna stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
Att godkänna handlingsplan för Regionsamverkan Sydsverige 2019.
Expedieras till

Region Skåne, Gunne Arnesson Lövgren
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Stadgar och handlingsplan 2019 för Regionsamverkan
Sydsverige
 §275 RSAU Förslag till stadgar och handlingsplan för Regionsamverkan
Sydsverige 2019
 Stadgar och överenskommelser för Regionsamverkan Sydsverige 2019
 Handlingsplan-2019
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§ 196

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 18RGK20-6 Förhandlingschefsbeslut nr 6/2018: Överenskommelse om
avslut av anställning.
 18RGK20-7 Förhandlingschefsbeslut nr 7/2018: Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK20-25 Förhandlingschefsbeslut nr 21/2018: Överenskommelse om
avslut av anställning.
 18RGK12-16 Regiondirektörsbeslut nr 16/2018: Detaljplan- Samråd Räppedel av Bergkvara, Växjö.
 18RGK34-21 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 21/18. Ärende:
Tilldelning i upphandling av hyresavtal för ambulansstation i Hovmantorp. För
underlag se: 18RGK1701
 18RGK20-26 Förhandlingschefsbeslut nr 20/2018: Överenskommelse om
avslut av anställning
 18RGK33-10 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 10/2018.Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer.
Tillsvidareanställningar under 2018-10-01--2018-10-31.
 18RGK21-65 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 65/2018
 18RGK21-66 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 66/2018
 18RGK21-67 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 67/2018.
 18RGK21-68 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 68/2018.
 18RGK21-69 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 69/2018
 18RGK29-47 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 47/2018. Avskrivning
av fordran.
 18RGK19-18 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 18/2018- mottagande
av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-207315-18*/1
 18RGK19-19 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 19/2018 - Mottagande
av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-235790-18*/1
 18RGK19-20 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 20/2018 - Mottagande
av delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-235876-18*/1
 18RGK21-70 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 70/2018
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 18RGK29-48 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 48/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-49 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 49/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK29-50 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 50/2018 Avskrivning av fordran
 18RGK21-71 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 71/2018
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§ 197

Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 18RGK840-22 Beslut - Ordförande i Övervakningsnämnden i Västerås, dnr
90-18
 18RGK840-22 Beslut - Ordförande i Övervakningsnämnden i Västerås, dnr
90-18
 18RGK98-84 Inbjudan till Trygghetsdag 2019
 18RGK98-84 Inbjudan till Trygghetsdag 2019
 Cirkulär 18:43 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
 Cirkulär 18:43 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
 Cirkulär 18:43 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
 18RGK1873-1 Skrivelse - Bättre rehabilitering kan ge synskadade större
självständighet
 Cirkulär 18:48 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
 Cirkulär 18:48 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
 Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag
 Cirkulär 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
 Cirkulär 18:50 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
 Cirkulär 18:44 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL
 Cirkulär 18:44 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL
 Cirkulär 18:44 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL
 Cirkulär 18:52 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
 Cirkulär 18:52 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
 Cirkulär 18:59 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
 Cirkulär 18:59 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
 18RGK1873-1 Skrivelse - Bättre rehabilitering kan ge synskadade större
självständighet
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§ 198

Övriga beslutsärenden

Inga övriga beslutsärenden föreligger vid dagens sammanträde.
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§ 199

Övriga informationsärenden
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens 2 vice ordförande Suzanne Frank (M) tackar regionstyrelsens
ordförande, ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden och önskar
lycka till inför den kommande mandatperioden.
Regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) tackar Suzanne Frank
(M) och Robert Olesen (S) för deras uppdrag som vice ordförande i
regionstyrelsen under gångna mandatperioden.
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) tackar regionstyrelsens ledamöter
och ersättare för den gångna mandatperioden och önskar lycka till inför den
kommande mandatperioden.
Robert Olesen (S), 1 vice ordförande i regionstyrelsen tackar Anna Fransson (S)
för det gångna året och mandatperioden i regionstyrelsen och önskar henne lycka
till med nya uppdrag.

