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Ledamöter

Anna Fransson (S), ordförande
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Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande, §§ 123-127, §§ 129-143
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
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Henrietta Serrate (S)
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Eva Johnsson (KD), ersätter Håkan Engdahl (-)
Tryggve Svensson (V), ersätter Daniel Liffner (V)
Kjell Jormfeldt (MP), ersätter Michael Öberg (MP)
Mikael Johansson (M), § 128, ersätter Suzanne Frank (M)
Golnoush Keshavarzi Lundén (C), ersätter Sven Sunesson (C)
Ej tjänstgörande ersättare

Charlotta Svanberg (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Ragnar Lindberg (S)
Joakim Pohlman (S)
Emelie Öberg (S)
Mikael Johansson (M), §§ 123-127, §§ 129-143
Patrik Davidsson (C)
Övriga närvarande

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör
Caroline Palmqvist, HR-direktör
Maria Granath, kommunikationsdirektör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Anna Widströmer, regionjurist
Gunnel Holmér, Kulturparken Småland AB, § 126
Anders Unger, regional utveckling Region Kronoberg, § 126
Johan Jarl, nämndsekreterare
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Ärendelista

§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143

Val av justerare och tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Regiondirektörens rapport
Informationsärende: Glass Art Society 2020
Informationsärende: Lägesrapport för projektet Oberoende av
hyrpersonal i vården
Informationsärende: Ekonomisk uppföljning augusti 2018 för Region
Kronoberg
Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till pensionsmedelsförvaltning
Redovisning av partistöd 2017
Vårdval Kronoberg - primärvård: Uppdragsspecifikation 2019 med
Ekonomisk reglering
Vårdval hud: Regelbok 2019
Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2017
Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
Svar på motion: Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inom Region
Kronoberg
Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
Remissyttrande: Föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer
av samhällsviktiga tjänster (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap)
Återkoppling – Svar på granskningsrapport om avvikelsehanteringen
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar för kännedom
Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
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§ 123 Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Roland Gustbée (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-09-18.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-09-18.
Paragrafen är justerad
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§ 124 Godkännande av föredragningslista
Ordförande föreslår att följande ärende läggs till föredragningslistan:
- Svar på motion: Uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2018-09-13, med föreslaget
tillägg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2018-09-13.
Paragrafen är justerad
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§ 125 Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Hälso- och sjukvårdsbarometern, våren 2018. Rapporten är en undersökning
av allmänhetens uppfattningar om hälso- och sjukvården.
– Sveriges nya geografi 2018. Temat för årets rapport är kommunernas
omställningsförmåga i tider av strukturomvandling och urbanisering.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och
Henrietta Serrate (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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§ 126 Informationsärende: Glass Art
Society 2020 (18RGK466)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Organisationen Glass Art Society har visat intresse för att samarrangera en
internationell konferens med Region Kronoberg på tema glas och konst i
Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020. Regionstyrelsen uppdrog åt
regiondirektören § 40/2018 att uppdra åt regiondirektören att undersöka
förutsättningar att Region Kronoberg samarrangerar en internationell konferens
på tema glas och konst i Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020 samt anslå
830 000 kronor ur kostnadsställe Regiongemensamt anslag för ändamålet.
Därefter har Kulturparken Ab fått i uppdrag av Region Kronoberg att undersöka
förutsättningarna för att arrarangera konferensen i Kronobergs län. Vid
regionstyrelsens sammanträde den 18 september lämnas en lägesrapport om
arbetet.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland
Gustbée (M) och Kjell Jormfeldt (MP).
Föredragande

Gunnel Holmér, Kulturparken Småland AB
Anders Unger, regional utveckling Region Kronoberg
RosMarie Jönsson Neckö, ordförande Kulturparken Småland AB
Förslag till beslut

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

 § 188 RSAU Informationsärende: Glass Art Society 2020 - lägesrapport
 Förslag till beslut: GAS 2020 - lägesrapport
Paragrafen är justerad
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§ 127 Informationsärende: Lägesrapport
för projektet Oberoende av
hyrpersonal i vården (16RK2368)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Mot bakgrund av att beroendet av inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökat
har landstingen och regionerna med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) startat ett gemensamt projekt för oberoende av inhyrd personal i vården.
Regionstyrelsen beslutade § 272/2016 att ställa sig bakom det gemensamma
projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”. Enligt beslutet ska
regiondirektören kvartalsvis lämna en lägesredovisning över projektet till
regionstyrelsen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson
(L) 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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§ 128 Informationsärende: Ekonomisk
uppföljning augusti 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning för Region Kronoberg för augusti 2018 redovisas i
delårsrapporten för augusti 2018, som behandlas av regionstyrelsen i oktober.
Vid regionstyrelsens möte lämnas en muntlig lägesuppföljning av det ekonomiska
läget.
Resultatet per augusti 2018 är 160 mnkr. Verksamhetens nettokostnader
avviker totalt positivt mot budget med 60 mnkr. Skatteintäkterna redovisar ett
underskott som dock uppvägs av ett överskott på generella bidrag och utjämning,
därtill kommer ett starkt finansnetto + 50 mnkr jämfört med budget.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C) och ersättaren Joakim
Pohlman (S).
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör
Förslag till beslut

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

 § 190 RSAU Informationsärende: Ekonomisk uppföljning augusti 2018 för
Region Kronoberg
 Förslag till beslut - Information om ekonomisk uppföljning för augusti 2018
för Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 129 Flytt av medel mellan kapitalförvaltning
till pensionsmedelsförvaltning
(18RGK1365)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till
pensionsmedelsförvaltningen.
Sammanfattning

Kapitalförvaltningen är idag överkapitaliserad. Tillgångar på 1 450 miljoner räcker
mer än väl för att upprätthålla Region Kronobergs betalningsberedskap om ett
minimum på 450 miljoner kronor. Även om stora investeringar är planerade
kommande åren kommer Regionen klara kravet på betalningsberedskap. Genom
att flytta medel till pensionsmedelförvaltningen ökar den förväntade avkastningen
på kapitalet.
Pensionsmedelsförvaltnigens kapital motsvarar idag enbart 17% av den totala
skulden. Det är lågt i jämförelse med andra regioner och landsting. Genom att
flytta kapitalet ökar pensionsmedelsförvaltningens andel av skulden och även den
förväntade avkastningen på Region Kronobergs tillgångar.
Tjänstgöring vid sammanträdet
Suzanne Frank (M) har lämnat mötet under § 128. Ordförande frågar
regionstyrelsen om hon kan återinträda som tjänstgörande från och med § 129,
och finner att så är fallet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att flytta 300 miljoner kronor från kapitalförvaltningen till
pensionsmedelsförvaltningen.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 191 RSAU Flytt av medel från kapitalförvaltning till pensionsförvaltning
 Förslag till beslut - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsmedelsförvaltning
 Tjänsteskrivelse - Flytt av medel mellan kapitalförvaltning till
pensionsförvaltning
Paragrafen är justerad
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§ 130 Redovisning av partistöd 2017
(16RK1565)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska
senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år, hur stödet har använts för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har
erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare
som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata
samlingspartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har
inkommit med redovisningar av partistöd 2017. Redovisningarna har inkommit i
föreskriven tid och uppfyller formkraven.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2017.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 192 RSAU Redovisning av partistöd 2017
 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2017
 Centerpartiet - Redovisning av partistöd 2017
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Kristdemokraterna - Redovisning av partistöd
Liberalerna - Redovisning av partistöd 2017
Miljöpartiet - Redovisning av partistöd 2017
Moderaterna - Redovisning av erhållet partistöd 2017
Socialdemokraterna - Redovisning av erhållet partistöd 2017
Sverigedemokraterna - Redovisning av regionalt partistöd 2017
Vänsterpartiet - Redovisning av partistöd 2017

Paragrafen är justerad
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§ 131 Vårdval Kronoberg - primärvård:
Uppdragsspecifikation 2019 med
Ekonomisk reglering (18RGK1020)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk
reglering.
Sammanfattning

Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni till 4 037 kronor, i
samband med beslut om budget för 2019. Prisuppräkning för år 2019 gjordes med
2,3 procent enligt LPIK, inklusive läkemedel. Vidare har vårdersättningen
reducerats med 23 kronor med anledning av att förväntad befolkningsökning inte
kompenserats fullt ut. När vårdersättningen inkluderas med momskompensation
på 2 procent uppgår den till 4 118 kronor.
– Fast vårdkontakt för äldre, riktade hälsosamtal för 50-åringar och
hälsoundersökning vid definierade psykiska funktionshinder har tillkommit som
delar i vårdcentralernas grunduppdrag. Särskild ersättning utgår för dessa delar.
– Under 2019 kommer Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som
exempelvis kontakt via video. Ersättningar/avdrag för besök på andra enheter
inom vårdvalet inkluderar även videomöte.
– Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen
informeras.
Yrkande
– Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering av
bilaga 1 med ett avsnitt om ”Ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg –
Primärvård”.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Roland Gustbées (M) återremissyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid
mötet eller återremitteras, och finner att det ska avgöras vid mötet.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
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– Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid mötet röstar Ja.
– Ledamot som röstar Roland Gustbées (M) återremissyrkande röstar Nej.
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Golnoush Keshavarzi Lundén (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet, med resultatet 8 för, 7
mot och 0 som avstår.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt ordförandeberedningens
förslag och finner att det är fallet.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Britt-Louise
Berndtsson (C), Golnoush Keshavarzi Lundén (C), Yngve Filipsson (L) och Eva
Johnsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Gustbées (M)
återremissyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2019, med bilaga Ekonomisk
reglering.
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Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 193 RSAU Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation och
övriga regleringar 2019
 Förslag till beslut - Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation
och övriga regleringar 2019
 Vårdval Kronoberg, primärvård - uppdragsspecifikation 2019
 Ekonomisk reglering vårdval primärvård
Paragrafen är justerad
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§ 132 Vårdval hud: Regelbok 2019
(18RGK1334)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning
för 2019 görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
I samband med regionfullmäktiges beslut om Region Kronobergs budget för 2019
beslutades att avskaffa Vårdval Hud. I enlighet med detta beslut upphör Vårdval
Hud den 1 oktober 2019.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter
utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom
Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion
över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär
att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en
standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Yrkande
Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande av ett
långsiktigt hållbart regelverk att tillämpa vid en eventuell förlängning av Vårdval
Hud.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Roland Gustbées (M) återremissyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid mötet eller återremitteras, och
finner att det ska avgöras vid mötet.
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Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för arbetsutskottets förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Roland Gustbées (M) återremissyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Golnoush Keshavarzi Lundén (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet, med resultatet 8 för, 7
mot och 0 som avstår.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
och finner att så är fallet.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Britt-Louise
Berndtsson (C), Golnoush Keshavarzi Lundén (C), Yngve Filipsson (L) och Eva
Johnsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Roland Gustbées (M)
återremissyrkande.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad
hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 194 RSAU Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård,
Vårdval hud – reviderad regelbok 2019
 Förslag till beslut - Vårdval Hud, reviderad regelbok 2019
 Vårdval hud - Regelbok 2019
Paragrafen är justerad
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§ 133 Uppföljningsrapport kollektivtrafik
2017 (18RGK1189)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och är
ansvarig för kollektivtrafiken. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför
regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och planerar
kollektivtrafiken.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning
och SKL har tagit fram en vägledning i vilken det framgår vilket innehåll denna
rapport bör ha och hur den bör utformas. Region Kronoberg har valt att följa
dessa rekommendationer. De flesta nyckeltal och övrig statistik är densamma som
Region Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna
jämförelser.
Rapporten ska vara ett centralt verktyg för att presentera Region Kronobergs
arbete för Transportstyrelsen och är samtidigt en sammanställning för vår egen
kontroll av verksamheten. Rapporten ska bidra till en bra dialog om
kollektivtrafikens utveckling och bli en kunskapskälla för beslutsfattare och andra
berörda.
Förslag till beslut

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

 § 195 RSAU Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2017
 Förslag till beslut - Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2017
 Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2017
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

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

Regionstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för att undersöka möjligheterna för fortsatt information
till nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor.
Sammanfattning

Anna Zelvin och Eva Johansson (KD) har i en motion föreslagit att utreda
möjligheten att ge mödravårdscentralerna i uppdrag
att utarbeta ett utvecklat undervisningsmaterial till blivande föräldrar samt
att återinföra erbjudandet till blivande föräldrar att ta del av förberedande
information och föreläsningar, i både större och mindre grupper, för att möta
frågor både inför förlossningen, amningen och det blivande föräldraskapet.
Motionärerna hänvisar till att Region Kronoberg inte längre erbjuder föreläsningar
för blivande föräldrar inför den stundande förlossningen utan hänvisar till
information på 1177.se. Motionärerna menar att föreläsningar i storgrupp ska
varvas med samtalsgrupper och information i mindre grupper där blivande
föräldrar har möjlighet att ställa frågor och föra en dialog med både andra
föräldrar och professionen. Motionärerna menar att en utveckling av
informationssatsningen mot de blivande föräldrarna skulle resultera både i vinster
för föräldrarna men även för personalen på förlossningen i form av bättre
förberedda och mindre oroliga föräldrar.
Bristen på barnmorskor i Region Kronoberg har inneburit att de öppna
föreläsningarna i storgrupp inte längre kan genomföras. Barnmorskorna behöver
prioritera att ta hand om de gravida enligt basprogrammet med inskrivningar,
hälsosamtal och veckokontroller. Numera hänvisar vi istället till föräldrastödet på
1177.se där det finns information hur det är att vänta barn, föda och tiden
därefter. Kvinnokliniken arbetar med att utveckla informationen, bland annat
genom att tillskapa en chattfunktion där blivande föräldrar ges möjlighet att chatta
direkt med en barnmorska.
Yrkanden
– Eva Johnsson (KD) yrkar att motionen ska återremitteras för att undersöka
möjligheterna för fortsatt information till nyblivna föräldrar som kan ges av andra
yrkesgrupper än barnmorskor.
– Ordförande Anna Fransson (S) och Henrietta Serrate (S) yrkar bifall till Eva
Johnssons (KD) återremissyrkande.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Eva Johnssons (KD) yrkande på återremiss.
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska beslutas vid mötet
eller återremitteras, och finner att det återremitteras.
Förslag till beslut

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

 § 196 RSAU Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner
 § 83 HSN Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 § 106 PHSN Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner
 Förslag till svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner!
Paragrafen är justerad
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§ 135 Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram
rutiner och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att
Försäkringskassan ska underkänna desamma. Motionären menar att det är ett
välkänt problem att Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av
läkare inom sjukvården. Det beskrivs att en av orsakerna till detta är att
läkarintygen är slarvigt och ofullständigt skrivna och att enskilda vårdtagare då kan
drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin
och försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll
än behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären
hänvisar till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet.
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för
den skadelidande. Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar
försäkringsföretagens bedömning och även långa handläggningstider inom hälsooch sjukvården påverkar den skadelidande genom att man får vänta länge på sitt
intyg och betydelsefulla uppgifter kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av
stor betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och
sjukvårdsaktör inom sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att
slarviga eller ofullständiga läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid
riskerar att drabba den enskilda individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt
och psykiskt lidande. Region Kronoberg följer det försäkringsmedicinska
beslutstöd som är utarbetat av Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra
sin roll i sjukskrivningsprocessen, bland annat genom att hälso- och sjukvården i
nuläget arbetar fram en hållbar struktur för kontinuerlig kompetensförsörjning
och handledning som stöd för sjukskrivande läkare.
Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även
andra involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering
vid personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med
försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

försäkringsmedicinska utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de
försäkrades integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag







§ 197 RSAU Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 97 HSN Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
§ 123 PHSN Svar på motion: Läkarintyg vid sjukskrivning
Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid sjukskrivning

Paragrafen är justerad
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§ 136 Svar på motion: Strategi för att ta
tillvara forskarkompetens inom
Region Kronoberg (18RGK670)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) belyser i en motion att anställda i
Region Kronoberg har möjlighet att kombinera forskning med klinisk
tjänstgöring. Forskningen har bidragit till att utveckla både verksamheten och den
anställde. Motionärerna konstaterar dock att Region Kronoberg inte har en tydlig
strategi för att ta tillvara på forskarkompetensen och föreslår därmed att
Regionfullmäktige beslutar:
att Region Kronoberg tar fram en strategi för hur magister- och forskarutbildades
kompetens ska tas tillvara i verksamheten samt
att även undersöka möjligheter att inrätta adjungerade professurer i samarbete
med aktuella universitet.
Region Kronoberg arbetar på flera sätt för att ta tillvara på forskarkompetens i
verksamheten. Exempel på detta är doktorandkollegium, kliniska lektorat, post
doc anslag för meritering till docent och att regionens infrastruktur för forskning
har stärkts. En dialog med Lunds universitet har initierats gällande möjligheter att
inrätta adjungerande professurer.
Yrkanden
– Yngve Filipsson, Eva Johnsson (KD) och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar
bifall till motionen.
– Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till motionen, när ärendet återupptas
efter ajournering.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar 10.40–10.45.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Yngve Filipssons (L) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
att bifalla motionen.
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Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 198 RSAU Svar på motion: Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inom
Region Kronoberg
 Svar på motion - Strategi för att ta tillvara forskarkompetens inon Region
Kronoberg
 Motion - Strategi för att ta till vara forskarkompetens inom Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 137 Svar på motion: Åtgärder för att
minska klyftorna i cancervården
(18RGK698)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad samt
att ge regiondirektören i uppdrag att i samband med arbetet med den
övergripande strategin för forskning och utveckling se över hur och med vilken
inriktning FoU Kronoberg att skulle kunna bedriva forskning inom ramen för
jämlik hälsa och vård samt tillfråga regionalt cancerscentrum syd om de bedriver
forskning alternativt skulle kunna bedriva forskning inom detta område.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) har i en motion redogjort för att
cancerfondens rapport (2018) visar att cancervården inte är jämlik. Enligt
cancerfondens analys förefaller det inte vara någon större skillnad mellan olika
grupper när det gäller insjuknande i cancer men att människor med låg
utbildningsnivå har betydligt lägre chans att överleva sin cancer jämfört med
människor med högre utbildningsnivå. Motionärerna betonar att vården ska enligt
lag och Region Kronobergs riktlinjer vara jämlik för alla människor men
statistiken visar att patienter behandlas olika beträffande utredningar och
behandlingar i hälso- och sjukvården. Motionärerna anser därför att det inte
räcker med att konstatera att det finns skillnader i vården utan att vi genom vår
forskning ska ta reda på vad det beror på. Med anledning av ovanstående föreslår
motionärerna följande:
att uppdra till FOU Kronoberg att forska kring bakomliggande orsaker till varför
ojämlikheter i vård och behandling uppstår, för att verksamheten därefter ska
kunna föreslå åtgärder för en jämlik vård.
Verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i Region Kronoberg som hanterar
cancervård samt patienter och närstående med erfarenhet av cancervård i Region
Kronoberg lämnade generellt synpunkter på möjligheterna till forsknings och
utveckling i samband med genomförande av utredningen – Förutsättning att
tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg (2018).
Yrkande
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Charlotta Svanberg (S).
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid mötet röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande röstar Nej.
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Golnoush Keshavarzi Lundén (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Ja

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Eva Johnsson (KD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

9

6

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet, med resultatet 9 för, 6
mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Göran Giselsson (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad samt
att ge regiondirektören i uppdrag att i samband med arbetet med den
övergripande strategin för forskning och utveckling se över hur och med vilken
inriktning FoU Kronoberg att skulle kunna bedriva forskning inom ramen för
jämlik hälsa och vård samt tillfråga regionalt cancerscentrum syd om de bedriver
forskning alternativt skulle kunna bedriva forskning inom detta område.
Expedieras till

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 199 RSAU Svar på motion: Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
 Svar på motion - Åtgärder för att minska klyftorna i cancervården
 Motion angående åtgärder för att minska klyftorna i cancersjukvården
Paragrafen är justerad
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§ 138 Svar på motion: Region Kronoberg
som energiproducent (18RGK1299)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Bengt-Göran Birgersson (C) har inkommit med en motion
avseende Region Kronoberg som energiproducent. I motionen föreslås
fullmäktige besluta att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att placera solceller på regionens fastigheter, samt att planerna läggs in i
investeringsplanen vid kommande budgetbehandling.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) och ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till
motionen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även ersättaren Joakim Pohlman (S).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Britt-Louise Berndtssons (C) och ordförande Anna Franssons (S) bifallsyrkande
till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
att bifalla motionen.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag

 § 201 RSAU Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 Svar på motion: Region Kronoberg som energiproducent
 Motion - Region Kronoberg - energiproducent
Paragrafen är justerad
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§ 139 Remissyttrande: Föreskrifter för
anmälan och identifiering av
leverantörer av samhällsviktiga
tjänster (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap)
(18RGK1213)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Nätverk och informationssystem spelar en allt viktigare roll i samhället. Deras
tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig
verksamhet och den inre marknadens funktion. Europaparlamentet och rådet
antog 2016 ett direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i
nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet.
För att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om
informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen
innebär bland annat att:
– vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster ska vidta
säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem.
– leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna.
– den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att lagen och
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den följs, med möjlighet att beslut
om vitesföreläggande och sanktionsavgift.
Region Kronoberg har inget att invända mot remissens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Expedieras till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Beslutsunderlag

 § 203 RSAU Remissyttrande: Föreskrifter för anmälan och identifiering av
leverantörer av samhällsviktiga tjänster (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap)
 Remissyttrande - Föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av
samhällsviktiga tjänster
 Remissyttrande - Föreskrifter för anmälan och identifiering av leverantörer av
samhällsviktiga tjänster
 Följebrev- Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga
tjänster
 Remiss - Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga
tjänster
 Konsekvensutredning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga
tjänster
 Följebrev - Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster
 Remiss - Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av
samhällsviktiga tjänster
 Konsekvensutredning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga
tjänster
 Följebrev - Förslag till föreskrifter om rapportering av incidenter för
leverantörer av samhällsviktiga tjänster, samt om frivillig rapportering av
incidenter i tjänster som är viktiga för samhället
 Remiss - Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för
samhällets funktionalitet
 Konsekvensutredning- Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för
samhällets funktionalitet
 Remiss - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster
 Konsekvensutredning - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga
tjänster
Paragrafen är justerad
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§ 140 Återkoppling – Svar på
granskningsrapport om
avvikelsehanteringen (18RGK1227)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från revisionen.
Sammanfattning

I februari 2017 lämnade revisionen granskningsrapporten Avvikelsehantering
Region Kronoberg till regionfullmäktige (dnr 17RK386). Revisionens
rekommendationer har besvarats av regionstyrelsen, som i sitt svar redovisade
åtgärdsförslag inom ett antal förbättringsområden.
Revisionen har i en skrivelse önskat en återkoppling på hur förbättringsarbetet
därefter fortskridit. I skrivelsen önskar revisionen en redogörelse för respektive
förbättringsområde, och bifogar ett antal specifika frågor.
Regionstyrelsens återkoppling med svar på revisionens frågor redovisas i bilaga.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från revisionen.
Expedieras till

Revisionen
Beslutsunderlag

 § 204 RSAU Återkoppling: Svar på granskningsrapport om
avvikelsehanteringen
 Förslag till beslut - Återkoppling på svar på granskning av avvikelsehantering
 Återkoppling - Svar på granskning av avvikelsehantering
 Återkoppling svar på granskning av avvikelsehantering
 Svar revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Paragrafen är justerad
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§ 141 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 och tjänstemän enligt en fastställd delegationsordning. Beslut
fattade på delegation ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande
sammanträden.
Förslag till beslut

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

 18RGK20-8 Förhandlingschef beslut 4/2018 - Överenskommelse angående
upphörande av anställning för enskild person.
 18RGK20-17 Förhandlingschef beslut 5/2018 - Överenskommelse angående
upphörande av anställning för enskild person.
 18RGK21-42 Upphandlingschef beslut 42/2018 – Tilldelningsbeslut
konferenser Ljungby.
 18RGK21-43 Upphandlingschef beslut 43/2018 – Tilldelningsbeslut
konferenser Lessebo.
 18RGK21-44 Upphandlingschef beslut 44/2018 - Tilldelningsbeslut
konferensanläggning inom Växjö kommun och större anläggning inom 15 mils
radie från Växjö.
 18RGK21-45 Upphandlingschef beslut 45/2018 – Tilldelningsbeslut
konferenser Tingsryd.
 18RGK12-10 Regiondirektör beslut 10/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
 18RGK19-11 Ekonomidirektör beslut 11/2018 - Medelsförvaltning
transaktioner under maj.
 18RGK19-12 Ekonomidirektör beslut 12/2018 – Medelsförvaltning
transaktioner under juni.
 18RGK25-24 Regionjurist beslut 24/2018 - Överklagande av
Migrationsverkets beslut.
 18RGK25-25 Regionjurist beslut 25/2018 - Bruksvärdesprövning i
hyresnämnden.
 18RGK25-26 Regionjurist beslut 26/2018 - Utlämnande av allmän handling i
upphandlingsärende.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

 18RGK14-3 Kanslidirektör beslut 3/2018 - Överklagbart beslut avseende
utlämnande av allmän handling i upphandlingsärende.
 18RGK14-4 Kanslidirektör beslut 4/2018 - Begäran om utlämnade av
allmän handling.
 18RGK21-46 Upphandlingschef beslut 46/2018 – Tilldelningsbeslut
konferenser Älmhult.
 18RGK21-47 Upphandlingschef beslut 47/2018 – Tilldelningsbeslut
teckenspråks- och dövblindtolkning.
 18RGK19-13 Ekonomidirektör beslut 13/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten, 22–127795–18/1.
 18RGK19-14 Ekonomidirektör beslut 14/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten, 22–157343–18/1.
 18RGK19-15 Ekonomidirektör beslut 15/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten, 22–159073/1.
 18RGK19-16 Ekonomidirektör beslut 16/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten, 22–155284/1.
 18RGK20-18 Förhandlingschef beslut 13/2018 - Överenskommelse om
avslut av anställning.
 18RGK20-19 Förhandlingschef beslut 14/2018 - Överenskommelse om
avslut av anställning.
 18RGK21-48 Upphandlingschef beslut 48/2018 – Tilldelningsbeslut
revisionstjänster avseende förvaltningsrevision.
 18RGK29-39 Enhetschef vårdstöd beslut 39/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK22-2 Fastighetschef beslut 2/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 18RGK22-3 Fastighetschef beslut 3/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 18RGK22-4 Fastighetschef beslut 4/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 18RGK22-5 Fastighetschef beslut 5/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 18RGK20-20 Förhandlingschef beslut 15/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK20-21 Förhandlingschef beslut 16/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK20-16 Förhandlingschef beslut 12/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK22-6 Fastighetschef beslut 6/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 18RGK33-8 Chef inom respektive enhet beslut 8/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-08-01--2018-08-31.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

§ 142 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

 Cirkulär 18:27 från Sveriges Kommuner och Landsting
 Information om riksavtalets regler om beställning av medicinsk service hos
andra landsting
 18RGK1413-1 Smålandsbanorna AB - skrivelse med förslag
 18RGK677-6 Remissyttrande från Regionsamverkan SydMyndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10)
 Handlingsplan för Agenda 2030.
 18RGK411-7 Protokoll styrelsemöte, 3/18, RyssbyGymnasiet 2018-05-23.
 Cirkulär 18:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona
 Cirkulär 18:30 - Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt
förekommande arbete
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

§ 143 Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa
vården i Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en
vit fläck på kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att
det i kontakter med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort
behov av hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med
kommunerna och en lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser
att det palliativa rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden
av hospicevården och att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det
poängteras även att Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i
länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i
Region Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med
erfarenhet av cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har
synpunkter inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa
rådgivningsteamet. Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av
utredningen, Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg
(2018). Palliativ vård berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra
patienter i behov av långa vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg.
Vård i livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i
hemmet med stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region
Kronoberg finns det inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet
runt. Behovet av en uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av
motionären. Behovet har även identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare,
specialister och närstående i samband med genomförandet av utredningen –
Förutsättning för att tillskapa ett samlat cancercentrum i Region Kronoberg. De
bedömer att Region Kronoberg behöver bygga upp och skapa en hållbar struktur
för att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga verksamheter. Palliativ vård
berör patienter och deras närstående, både i livets slutskede och vid behov av
långa vårdförlopp.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-18

Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden
2018-06-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att
ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för
uppbyggnad av en utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och
hospice. Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i november 2018. De förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att
utreda och ingår i det utredningsuppdrag som är lämnat till hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, september 2018
Beslutsunderlag







§ 202 RSAU Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 99 HSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
§ 125 PHSN Svar på motion: Uppbyggnad av hospice i Kronoberg
Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.

Paragrafen är justerad

