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§ 81

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 5 juni 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 5 juni 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 82

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 31 maj 2018, med
föreslaget tillägg
Sammanfattning

Följande extra ärende föreslås läggas till dagordningen:
– Regelverk för journal via nätet - tillägg av nytt dolt sökord.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 31 maj 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 83

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Martin Fransson, nyanställd fastighetschef, presenterar sig för regionstyrelsen.
– Information om rutiner för avskrivning av fordringar.
– Information om utvecklingen av administrativa tjänster i regionen, med
anledning av artikel i tidningen Vårdfokus.
– Rapport om befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2000-2032
– Ekonomirapporten, maj 2018 från Sveriges Kommuner och Landsting.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C),
Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Magnus Fransson, fastighetschef
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 84

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.
– Under första kvartalet 2018 minskar 9 av 21 landsting sina kostnader jämfört
med samma period 2017. Sammantaget för alla landsting ökar dock kostnaden,
även om ökningen är lägre än 2018. Samtliga regioner har nu en utfasningsplan. Region Kronobergs informationskampanj har inspirerat andra regioner.
– Region Kronobergs kostnader för hyrpersonal minskar. I nuläget finns dock en
brist på tillgänglig hyrpersonal, vilket innebär att kostnaderna för de som avropas
blir högre. Regionens rekryteringsläge är positivt, med bland annat flera
rekryteringar på läkarsidan och ett positiv anställningsflöde för sjuksköterskor.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L), Daniel Liffner (V), Martina Ericsson
(SD) och regiondirektören Martin Myrskog.
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 85

Delårsrapport Region Kronoberg
mars 2018 (18RGK855)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande gott i jämförelse med övriga
riket och speglar resultatet av alla samlade insatser som görs inom hälso- och
sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs förbättringar av tillgängligheten inom
vården. Insatser och åtgärder pågår för att förbättra tillgängligheten till regionens
hälso- och sjukvårdsverksamhet genom fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa
och e-tjänster, ökad kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det ska vara lätt
att komma i kontakt med vården, för bedömning och om behov finns, tid till
besök.
Under årets första tre månader har kännetecknats av minskad sjukfrånvaron
jämfört med sista kvartalet 2017, minskat användande av hyrpersonal, bra
anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt mycket svårt att rekrytera vissa
läkarspecialister och specialistsjuksköterskor vilket leder till fortsatt hyrberoende
inom dessa områden. Region Kronobergs ekonomiska resultat för perioden
januari-mars uppgår till 71 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 110
mnkr för 2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport mars 2018 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 132 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg mars 2018
 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2018
 Delårsbokslut mars 2018 för Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 86

Taxor och avgifter för hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har § 29/2018 berett förslag till taxor och avgifter
inom hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019. Samtliga ändringar föreslås gälla
från den 1 januari 2019. Förslaget omfattar följande avgifter, som redovisas i
bilagor till ärendet:
– Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1).
– Avgifter i slutenvård (bilaga 2).
– Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar (bilaga 3).
– Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag (bilaga 4).
Till skillnad från tidigare ingår inte bidrag inom hälso- och sjukvården i ärendet,
dessa beslutas istället separat av hälso- och sjukvårdsnämnden vid ett senare
sammanträde.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019 enligt bilaga 1-4.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag









§ 134 RSAU Taxor och avgifter för hälso- och sjukvården 2019
Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
§ 29 HSN Taxor och avgifter inom Hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård reviderad au
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
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 Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala
vårdkontakter
Paragrafen är justerad
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§ 87

Länstrafiktaxa 2019 (18RGK362)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att texten i dokumentet ändras till att ett påladdningsbart buss- och tågkort ska
finnas även i fortsättningen.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Trafiknämnden har § 34/2018 berett förslag till taxa för Länstrafiken Kronoberg
för 2019.
De föreslagna förändringarna i taxan härrör till införandet av ett nytt biljett- och
betalsystem för kollektivtrafiken, som beräknas kunna ske under våren 2019.
Eftersom datum för införandet inte kan specificeras på grund av
upphandlingsprocessen, kommuniceras detta datum senare.
Yrkande
– Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande, där
regionstyrelsen föreslås besluta
"att texten i dokumentet ändras till att ett påladdningsbart buss- och tågkort ska
finnas även i fortsättningen."
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Mikael Johansson (M), Robert Olesen (S), Michael Öberg
(MP), Roland Gustbée (M), Yngve Filipsson (L), Sven Sunesson (C).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet 11.05–11.10 för överläggningar.
Beslutsordning
När ärendet återupptas finner ordförande att följande två förslag till beslut finns:
1. Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår ordförandes tilläggsyrkande
och finner att det bifalls.
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Föredragande

Ulf Petersson, ekonomichef Länstrafiken Kronoberg
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstrafiktaxa 2019 i enlighet med bilaga 1.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Trafikdirektör
Beslutsunderlag







§ 135 RSAU Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
§ 34 TN Länstrafiktaxa 2019
Förslag till beslut - Länstrafiktaxa 2019
Länstrafiktaxa 2019 (TN 20180420)

Paragrafen är justerad
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§ 88

Administrativa taxor och avgifter
inom Region Kronoberg 2019
(18RGK599)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i
enlighet med bilaga 1.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019, i
enlighet med bilaga 1.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 136 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2019
 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
 Bilaga 1 - Regelverk för administrativa avgifter 2019
Paragrafen är justerad
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§ 89

Budget 2019 med flerårsplan 20202021 (18RGK1002)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Sammanfattning

Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan även en
målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgeten
beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld
lyfts fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Den här budgeten är
en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2021.
Region Kronobergs ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning
om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.
Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela
perioden.
Enligt § 11 MBL har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga
organisationerna angående den politiska ledningens budgetförslag. Denna
samverkan ska ske innan beslut i frågan tas i regionstyrelsen. I bifogat protokoll
redovisas genomförd samverkan om budgetförslaget 2019 från den politiska
ledningen, samt de synpunkter som de fackliga företrädarna har lämnat på
budgetförslaget.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
"att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag Alliansens Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021, med bilaga."
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
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att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå."
– Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) yrkar bifall till Suzanne Franks (M)
yrkande.
– Robert Olesen (S), Henrietta Serrate (S), Michael Öberg (MP), ordförande Anna
Fransson (S) och Daniel Liffner (V) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Yttrande
Martina Ericsson (SD) meddelar att hon inte deltar i beslutet utan återkommer
med eget förslag till regionfullmäktiges behandling av ärendet.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande 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

Yngve Filipsson (L)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (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 8 för, 6
mot och 1 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Mikael Johansson (M), Sven Sunesson
(C), Britt-Louise Berndtsson (C) och Yngve Filipsson (L) reserverar sig mot
beslutet till förmån för förslag till budget från M, C, KD och L.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa drift- och investeringsramar, vårdersättning primärvård och
barntandvårdspeng samt mål och uppdrag för Region Kronoberg enligt bifogat
förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021,
att fastställa skattesats till 12,00 % per skattekrona för 2019,
att under 2019 bevilja en låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade checkkrediten kvarstår samt
att ge regionstyrelsen och nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (rev efter
samverkan)
 § 137 RSAU Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
 Förslag till beslut - Budget 2019-2021
 Förslag till budget 2019 Region Kronoberg - S V och MP (2018-05-28)
 Förslag till Budget 2019 med flerårsplan 2020-2021 (M, C, KD, L)
 Bilaga till Alliansens budget 2019 med flerårsplan 2020-2021
Paragrafen är justerad
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§ 90

Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Sammanfattning

Kommunallagen KL 3 kap innehåller bestämmelser som beskriver regionernas
politiska organisation och uppgiftsfördelning mellan olika organ. I varje region ska
det finnas en beslutande församling, fullmäktige. Fullmäktige ska utse en
regionstyrelse. Fullmäktige ska därutöver tillsätta de nämnder som behövs för att
fullgöra regionens uppgifter. Kommuner och regioner får tillsätta gemensamma
nämnder att fullgöra uppgifter enligt ovan.
I Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region Kronoberg
fastställs ansvars- och uppgiftsfördelningen för samtliga politiska organ i Region
Kronoberg. Utöver det som beskrivs i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i dessa arbetsordningar och reglementen.
Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Organisationsutskottet beslöt § 9/17 att godkänna uppdrag och genomförande
för beredning av Region Kronobergs politiska organisation för mandatperioden
2019-2022.
Organisationsutskottet beslöt § 14/18 att lämna förslag till politisk organisation
för Region Kronoberg, samt förslag till Reglementen och arbetsordningar för
Region Kronobergs politiska organisation.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa politisk organisation för Region Kronoberg 2019 – 2022 samt
att fastställa reglementen och arbetsordningar för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
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Beslutsunderlag

 § 138 RSAU Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
 Förslag till beslut - Arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs
politiska organisation
 Arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen i Region
Kronoberg - beslutsunderlag
 Region Kronobergs politiska organisation 2019-2022
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum: 2018-06-05

§ 91

Arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region
Kronoberg 2019-2022 (17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2019 – 2022.
Sammanfattning

Organisationsutskottet ska enligt reglemente för Region Kronobergs politiska
organisation bereda förslag till politisk organisation för Region Kronoberg, samt
förslag till arbetsordningar och reglementen för densamma.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer arvodesreglemente för förtroendevalda
inom Region Kronoberg 2019 – 2022.
Förslag till beslut

Organisationsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2019 – 2022.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 139 RSAU Arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg
2019-2022
 Förslag till beslut - Arvodereglemente för förtroendevalda inom Region
Kronoberg
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 92

Sammanträdesplan 2019 (18RGK825)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska
organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen i Region
Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar i Region
Kronoberg.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan för 2019 i enlighet
med upprättad handling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdesplan 2019 för Region Kronobergs politiska
organisation.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 140 RSAU Sammanträdesplan 2019
 Förslag till beslut - Sammanträdesplan 2019
 Sammanträdesplan 2018 Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§´93

Plan för informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter
(18RGK947)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
Sammanfattning

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj
2018 bör regionstyrelsen fastställa en reviderad plan för informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter.
Planen beskriver de övergripande principerna inom området som råder i Region
Kronoberg, roller och ansvar, genomförande samt uppföljning. Planen
kompletteras med riktlinjer och rutiner, vilka fastställs av ansvarig direktör.
Föredragande

Anders Pettersson, enhetschef kansliavdelningen
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.
Expedieras till

Kanslidirektör
Beslutsunderlag

 § 141 RSAU Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter
 Förslag till beslut - Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter
 Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 94

Svar på medborgarförslag – Fria
bussresor mitt på dagen (17RK2427)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att medborgarförslaget anses besvarat.
Sammanfattning

Marja Leena Kaukoranta, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om kostnadsfria
bussresor mitt på dagen för pensionärer. Trafiknämnden har lämnat ett uppdrag
till trafikdirektören att utreda möjligheterna till särskild prissättning för
pensionärer, som en del av länstrafikens arbete med framtida taxor och
resevillkor.
Föreslås att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag








§ 142 RSAU Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
§ 28 TN Svar på medborgarförslag – Fria bussresor mitt på dagen
Förslag på svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Svar på medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen
Medborgarförslag - Fria bussresor mitt på dagen

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 95

Svar på motion – Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) föreslår i en motion till
regionfullmäktige att Region Kronoberg ska pröva införandet av en företagsjour,
enligt modell från Jönköpings och Östergötlands län.
Regionala utvecklingsnämnden har § 50/2018 lämnat ett yttrande över motionen.
I yttrandet påtalas att Region Kronoberg bör invänta ett eventuellt statligt beslut
om program för företagsjourer som väntas under våren 2018. Om ett nationellt
program inte startas under 2018 kan ett eget initiativ och olika alternativ för detta
undersökas. En sådan etablering skulle kunna anknyta till det arbete som redan
påbörjats inom Småland Business Region.
Föreslås att regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till
regionala utvecklingsnämndens yttrande.
Yrkanden
– Sven Sunesson (C) lämnar följande yrkande:
"att Region Kronoberg ska avvakta ett eventuellt nationellt initiativ om
företagsjourer under 2018.
att om nationellt initiativ inte kommer, utreda och pröva ett eget upplägg där
samarbete i Småland Business Region prövas.
att därmed anse motionen bifallen."
– Suzanne Frank (M) och Yngve Filipsson (L) yrkar bifall Sven Sunessons (C)
yrkande.
– Ordförande Anna Fransson (S), Daniel Liffner (V), Martina Ericsson (SD) och
Michael Öberg (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Sven Sunessons (C) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

Reservationer
Sven Sunesson (C) och Britt-Louise Berndtsson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, juni 2018
Beslutsunderlag








§ 143 RSAU Svar på motion – Starta en företagsjour
Svar på motion – Starta en företagsjour
§ 50 RUN Svar på motion Starta en företagsjour
Förslag till beslut - Svar på motion - Starta en företagsjour i Kronobergs län
Tjänsteskrivelse, svar på motion Starta en företagsjour
Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 96

Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att behålla en välfungerande
verksamhet.
Regionstyrelsens bedömning är att införande av intraprenader vid vissa
verksamheter generellt sett kan vara en möjlighet att öka medarbetarnas
engagemang. Region Kronoberg avser att göra en uppföljning av för- och
nackdelar av de intraprenader som tidigare införts, inför vidare ställningstagande i
ärendet.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
"att tillfråga personalen om deras intresse för att införa intraprenad på
Bröstenheten på CLV.
att om detta intresse finns utreda vidare förutsättningar för intraprenad av denna
verksamhet."
– Daniel Liffner (V) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Suzanne Franks (M) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande 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

Yngve Filipsson (L)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med 8 för, 7
mot och 0 som avstår.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Expedieras till

Lena Myrskog
Beslutsunderlag

 § 144 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg
 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad rev återremiss

Protokoll
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 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad rev återremiss
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
 § 75 RS Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg
 § 115 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 97

Remissyttrande – Översiktsplan för
Tingsryds kommun (18RGK820)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Tingsryds kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Översiktsplanen är nu i granskningsskedet.
Tingsryds kommun har i den process som föregått förslaget till översiktsplan
genomfört en omfattande och öppen förankringsprocess med kommunens
medborgare. Utgångspunkten har varit elva fokusområden som bedömts vara
viktiga för kommunens utveckling fram till 2030, som är översiktsplanens
sluttidpunkt. Under samrådsprocessen har ytterligare synpunkter kommit in, vilket
gjort att förslaget till översiktsplan justerats i vissa delar. Det nu presenterade
förslaget till plan innefattar följande fokusområden, där vision och
viljeinriktningar anges för varje område. Områdena rör god miljö, det goda livet,
barn och unga, utbildning och företagsklimat, boende och inflyttning,
infrastruktur, förenings- och kulturliv, upplevelser, natur- och kulturvärden, vatten
samt risker och hot.
Region Kronoberg har tidigare, under samrådet (dnr 16RK982), lämnat
synpunkter och kommentarer, i första hand på de avsnitt som berör
genomförandeprocessen, kopplingen till regionala utvecklingsstrategin,
kollektivtrafiken, jämställdhetsperspektivet och bredbandsfrågan. Flertalet av
dessa områden belyses nu på ett bättre sätt, men det finns förbättringspotential
när det gäller frågor om bl.a. jämställdhet och kopplingarna till Gröna Kronoberg.
Förslag till beslut

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

Tingsryds kommun
Beslutsunderlag

 § 145 RSAU Remissyttrande – Översiktsplan för Tingsryds kommun
 Förslag till beslut - Remissyttrande översiktsplan för Tingsryds kommun
 Remissyttrande - Översiktsplan för Tingsryds kommun

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

 Översiktsplan för Tingsryds kommun
 Miljökonsekvensbeskrivning - Översiktsplan för Tingsryds kommun
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 98

Remissyttrande – Översiktsplan för
Lessebo kommun (18RGK826)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Lessebo kommun har under översiktsplanearbetet genomfört en omfattande
förankringsprocess med kommunens medborgare. Genom det arbetet har ett
antal utmaningar och utvecklingsområden identifierats, vilka ligger till grund för
de fokusområden för hållbar utveckling som redovisas i förslaget till översiktsplan.
Dessa är bebyggelseutveckling, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, gång- och
cykelvägar, infrastruktur, skola och näringslivsutveckling.
Region Kronoberg ser positivt på de utvecklingsprioriteringar som görs i förslaget
till översiktsplan. Planen pekar ut ett antal viktiga insatsområden med
utgångspunkt i de förutsättningar som finns i kommunen, både när det gäller
geografiskt läge, orts- och boendestruktur och kommunikationer.
Förslag till beslut

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

Lessebo kommun
Beslutsunderlag











§ 146 RSAU Remissyttrande – Översiktsplan för Lessebo kommun
Förslag till beslut - Remissyttrande Översiktsplan för Lessebo kommun
Remissyttrande - Översiktsplan för Lessebo kommun
Förslag ny översiktsplan - Lessebo kommun.
Granskning av översiktsplan för Lessebo kommun
Översiktsplan för Lessebo kommun
Översiktsplan för Lessebo kommun 1 (ändringar markerade)
Miljökonsekvensbeskrivning - Översiktsplan för Lessebo kommun
Särskilt utlåtande enl 3 kap 17 § PBL - Översiktsplan för Lessebo kommun

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 99

Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1652 om ersättning
för fysioterapi (18RGK399)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Kersti Carstairs avseende fysioterapi.
Sammanfattning

Olof Hjertman, fysioterapeut, inkom 2018-02-13 med en anmälan om
ersättningsetablering enligt LOF, lagen om ersättning för fysioterapi (1993:1652).
Med anledning av Olof Hjertmans anmälan, annonserades ansökningsinbjudan
om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen om ersättning
för fysioterapi (1993:1652) ut 2018-04-09. Annons avseende den aktuella
verksamheten har publicerats på www.tendsign.com
Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan,
beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för
samverkansavtal med Region Kronoberg. Ytterligare information om
verksamheten kunde inhämtas hos säljaren. Ansökan skulle vara Region
Kronoberg tillhanda senast 2018-05-11.
En ansökan har kommit in och prövats. Ansökan av Kersti Carstairs uppfyller
samtliga i lagen angivna krav och erbjuder priset 303 000 kronor.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Kersti Carstairs avseende
fysioterapi.
Expedieras till

Kundvalsenheten
Beslutsunderlag

 Ersättningsetablering fysioterapeut Olof Hjertman 180605
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 100 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

 18RGK21-24 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2018 Sterilemballage One Step.
 18RGK21-25 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 25/2018 –
Passagesystem.
 18RGK25-19 Regionjuristens delegationsbeslut nr 19/2018 - Överprövning
av upphandling.
 18RGK19-6 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 6/2018 - Transaktioner
under februari.
 18RGK19-7 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 7/2018 - Transaktioner
under mars.
 18RGK19-8 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 8/2018 - Transaktioner
under april.
 18RGK21-26 Upphandlingschefens beslut nr 26/2018 - Dental förbrukning.
 18RGK21-27 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 27/2018 Kundanpassade operationsset för ögonoperation IVT och kataraktset
 18RGK20-10 Förhandlingschefsbeslut nr 6/2018 - Överenskommelse om
avslut av anställning.
 18RGK35-9 Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut nr 9/2018 - Ombud till
bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB, 2018-05-14.
 18RGK35-10 Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut nr 10/2018 - Ombud till
Svensk Kollektivtrafiks årsstämma, 2018-05-25.
 18RGK20-11 Förhandlingschefs beslut nr 7/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK20-12 Förhandlingschefs beslut nr 8/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.

Protokoll
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 18RGK20-13 Förhandlingschefs beslut nr 9/2018 - Överenskommelse om
avslut av anställning.
 18RGK34-11 Regionstyrelsens ordförande beslut nr 11/18 - Ombud till
årsstämma för Kust till Kust 2018.
 18RGK21-29 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 28/2018 - Förnyad
konkurrensutsättning förvaltningsrevision - Granskning av konst inom Region
Kronoberg.
 18RGK21-30 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 30/2018 - Komplett
SPECT/CT-system.
 18RGK29-23 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 23/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-24 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 24/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-25 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 25/2018 Avskrivning av fordran.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§101

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 Cirkulär 18:20 – Feriejobb/sommarjobb 2018.
 SKL Cirkulär 18:19 - Studiebesök politiska partier i vård och äldreomsorg.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-06-05

§ 102 Regelverk för journal via nätet –
tillägg av dolt sökord (15RK582)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att sökordet ”Tredje person” läggs till som dolt sökord i datajournalsystemet.
Sammanfattning

Region Kronoberg ger idag invånare stor öppenhet när det gäller möjligheten att
läsa sin journal via nätet. I nuvarande regelverk är ”våldsutsatthet i nära relation”
det enda sökord som är dolt i journalen. Det är eftersträvansvärt att medborgarna
ska ha goda möjligheter att läsa stora delar av sin journal via nätet. Dock finns
undantag som behöver hanteras, exempelvis när någon annan person än patienten
behöver nämnas i patientjournalen och det finns risk att denne lider men av detta.
Objektsägare för det vårdadministrativa systemet Cambio Cosmic har påtalat att
det med nuvarande rutin är svårt att dölja uppgifter om tredje person i journalen.
Förslaget är att ”tredje person” läggs till som dolt sökord i datajournalsystemet.
Under detta sökord ska uppgifter om annan person än patienten skrivas. Sökordet
ska enbart användas vid de situationer där vårdpersonal bedömer att information
om annan person är nödvändig för att ge patienten en god och säker vård.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig ersättarna Eva Johnsson (KD) och Charlotta Svanberg
(S).
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar
att sökordet ”Tredje person” läggs till som dolt sökord i datajournalsystemet.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Beslutsunderlag






Regelverk för journal via nätet - tillägg av dolt sökord
§65 HSN Regelverk för journalen via nätet
Förslag till beslut: Regelverk för journalen via nätet – förslag till nytt sökord
Tjänsteskrivelse: Regelverk för journalen via nätet – förslag till nytt sökord

Paragrafen är justerad
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§ 103 Övriga ärenden
Sammanfattning

Ordförande önskar regionstyrelsen och tjänstemännen en trevlig sommar.
Suzanne Frank (M) önskar ordförande en trevlig sommar.
Paragrafen är justerad

