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§ 144 Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 18 oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 145 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 oktober 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 oktober 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 146 Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

– Peter Bergehamn som är ny IT- och digitaliseringschef presenterar sig.
– Kostnadsutjämningsutredningen "Lite mer lika". Det kommunala
kostnadsutjämningssystemet omfördelar resurser mellan landets kommuner och
landsting för att förbättra möjligheterna för att bedriva likvärdig verksamhet.
Information om utredningens förslag till ändringar i systemet redovisas.
– Uppdrag Granskning om bluffakturor och ojusta affärsmetoder mot regioner/landsting,
kommuner och myndigheter. Region Kronoberg är en av de myndigheter som lämnat
underlag till reportaget. Regionen har mellan 2012-2018 betalat fakturor för 90
502 kronor till sju bolag på Svensk handels svarta lista. Information om hur dessa
hanterats och regionens rutiner redovisas.
– Uppföljning av strömavbrott i Växjö den 10 oktober 2018. Den verksamhet som
prioriterats med reservaggregat påverkades inte, eftersom aggregaten startade
direkt. Utvecklingsarbete pågår för att minska regionens sårbarhet. Information
om rutiner vid strömavbrott och tekniska problem redovisas.
– Utställningen Nobel Mot nya höjder i Markaryd. Utställningen invigdes under hösten
2018, och är bland annat ett samarbete mellan Markaryds kommun, NIBE
Industrier AB och Region Kronoberg. Elever från årskurs 4 till gymnasiet erbjuds
att besöka utställningen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Göran
Giselsson (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), ersättaren Eva
Johnsson (KD) och pressekreteraren Stefan Ahlrik.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Peter Bergehamn, IT- och digitaliseringschef
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 147 Månadsrapport september 2018 för
Region Kronoberg (18RGK108)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag september 2018 för Region Kronoberg
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. september ett resultat på
172 mnkr, vilket är en positiv avvikelse på 123 mnkr i förhållande till budget.
Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter september 2018 ger ett redovisat
ackumulerat resultat på +11 mnkr jämfört med budget. Resultatet innebär en
mindre förbättring jämfört med augustiresultatet. Jämfört med augusti avtar de
säsongsrelaterade överskotten och en tendens till ökade kostnader för hyrpersonal
kan iakttas. Rullande 12-månadersresultatet är oförändrat och uppgår till -30
mnkr. Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget, påverkar det
ackumulerade resultatet positivt med ca 45 mnkr. Merkostnad för hyrpersonal
uppgår till 69 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,3 % exkl regionoch vårdvalsersättning.
Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på 2 mnkr jämfört
med budget. De största positiva avvikelserna gentemot budget visar Teknik och
omkostnader och Öresundståg. Avvikelsen för Teknik och omkostnader beror i
första hand på att installationen av Wifi i fordonen blivit något försenad.
Avvikelsen för Öresundståg beror på återbetalning av hyres-kostnader från
vagnbolaget Transitio AB. Växjö stadstrafik och Krösatåg syd redovisar de största
negativa avvikelserna. Avvikelsen för Växjö stadstrafik beror på ökade
indexkostnader samt ökade trafikkostnader p.g.a. utbyggd trafik. Avvikelsen för
Krösatåg Syd beror på fordonsproblem och infrastrukturstörningar som även har
lett till lägre intäkter. Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden
uppgick till 52,9 % jämfört med 53,9 % för motsvarande period 2017.
Regionala utvecklingsnämndens verksamhet går enligt plan. Hittills visar
verksamheten ett förhållandevis stort överskott, 9 mnkr, vilket beror på
periodiseringar över året.
Kulturnämnden som Grimslövs folkhögskola redovisar överskott på 2 mnkr
respektive 1 mnkr för perioden. Verksamheten löper enligt plan och överskotten
beror på periodiseringar över året.
Vårdvalsenheten redovisar för perioden ett överskott i förhållande till budget på
13 mnkr. Överskottet förklaras främst av överskott avseende ersättningen för
besök samt att de satsningar som tillfördes vårdvalet i tilläggsbudget för hälsooch sjukvård 2018 (gällande områdena fast vårdkontakt, hälsosamtal för 50åringar samt hälsoundersökningar för psykiskt funktionshindrade) ännu inte
medfört fullt utfall av kostnader. Därtill kommer överskott till följd av att
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produktionen fortsatt är lägre än budgeterat inom Vårdval Hud. Kostnaden för
bidrag avseende ST-läkare och pre-ST är högre än budgeterat och påverkar
resultatet negativt. Barntandvården redovisar ett underskott till följd av att
budgeten för tandvårdspengen inte kompenserats fullt ut för att 20-22 -åringarna
har fri tandvård.
För perioden redovisar Regionstyrelsen totalt ett överskott på 27 mnkr. Alla
enheterna, med undantag för Regionservice, visar ett resultat som är bättre än
budgeterat. Överskotten förklaras främst av att regiongemensamma medel inte
förbrukats i budgeterad takt, vakanser och frånvaro inom regionstaben samt en
positiv avvikelse för avskrivningskostnaderna. Resultatet påverkas negativt av
ökade pensionskostnader till följd av en försämrad pensionsprognos.
Regionservice redovisar för perioden ett resultat strax under budget.
På finansieringssidan är utfallet för skatteintäkterna lägre än budgeterat. Det
försämrade skatteutfallet vägs dock upp av att utfallet för den
kommunalekonomiska utjämningen är högre än budgeterat, främst till följd av
kompensation från staten för sänkt skatt för pensionärer.
Finansnettot ger ett överskott på 48 mnkr i förhållande till budget vilket främst
förklaras av realisationsvinster på försäljningar som gjorts för att anpassa
innehavet till gällande reglemente.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2018.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M) och Yngve Filipsson (L).
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag september 2018 Region Kronoberg
 Månadssammandrag september 2018 Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 148 Förslag till samarbetsavtal med
Skandionkliniken (18RGK1243)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal med Skandionkliniken samt
att anslå 2 583 000 kronor årligen för ändamålet.
Sammanfattning

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har begärt ett preliminärt
godkännande av förslag till reviderat samarbetsavtal mellan Kommunalförbundet
Avancerad Strålbehandling och Sveriges landsting och regioner gällande
Skandionkliniken.
Region Kronoberg har den 24 augusti 2018 preliminärt meddelat att man ställer
sig positiv till grunderna i det reviderade samverkansavtalet. Därefter har
samarbetsavtalet diskuterats i SKLs landstings-/regiondirektörsnätverk.
Samarbetsavtalet innehåller förslag om förhöjd abonnemangsavgift bland annat
mot bakgrund av höga fasta kostnader för utrustning, samt hyra för anläggningen.
Kliniken hade ett underskott på 38 mkr 2016 och 52 mkr 2017 och 2018
prognosticeras ett underskott på 50 mkr.
Det gällande samarbetsavtalet ger inte möjlighet att höja abonnemangsavgiften i
dess nuvarande form, varför medlemmarnas ekonomidirektörer fick i uppdrag att
förhandla om avtalet. Det reviderade förslaget innebär att:
– Av årskostnad enligt fastställd budget debiteras 70 procent landstingen som
årsabonnemang i relation till deras respektive befolkningsunderlag. För
Kronobergs del innebär förslaget en höjning med 738 000 kr årligen.
– Priset per fraktion indexeras med LPIK (prisindex med kvalitetsjusterade löner
för landsting), exklusive läkemedel.
– Det årliga överskottet används för att återställa Kommunalförbundet för
Avancerad Strålnings ackumulerade underskott enligt balanskravs-resultatet.
Föreslås att regionstyrelsen godkänner reviderat samarbetsavtal med
Skandionkliniken, samt beslutar anslå 2 538 000 kr årligen för ändamålet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal med Skandionkliniken samt
att anslå 2 583 000 kronor årligen för ändamålet.
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Beslutsunderlag

 § 216 RSAU Förslag till samarbetsavtal med Skandionkliniken
 Förslag till beslut - Samarbetsavtal med Skandionkliniken
 Förslag till ändrat samarbetsavtal mellan Skandionkliniken och Sveriges
landsting/regioner
Paragrafen är justerad
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§ 149 Förlängning av avtal avseende
Vårdval Kronoberg med
Vårdcentralen Achima Care i Växjö
(16RK1946)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Vårdcentralen
Achima Care i Växjö.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option
på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av
avtal med Vårdcentralen Achima Care i Växjö.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Vårdcentralen
Achima Care i Växjö.
Expedieras till

Kundvalsenheten
Beslutsunderlag

 § 217 RSAU Förslag till förlängning av avtal avseende Vårdval Kronoberg med
Vårdcentralen Achima Care i Växjö
 Förslag till beslut - Avtalsförlängning VC Achima Care Växjö Vårdval
Kronoberg
 Avtal avseende Vårdval Kronoberg, Vårdcentral Achima Care Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 150 Upphandling av svenska livsmedel
under foderkrisen (18RGK1349)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg under en begränsad period till och med utgången av 2019
prioriterar inköp av svenska livsmedel enligt förslaget i bifogad
tjänsteskrivelse samt
att avsätta 250 000 kronor från regiondirektörens medel för oförutsedda utgifter
för ändamålet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog § 176/2018 åt regiondirektören att
undersöka möjligheterna för regionen att upphandla svenska livsmedel, med
anledning av foderkrisen.
Region Kronoberg har idag avtal med sammanlagt åtta större leverantörer, varav
grossisten Martin & Servera står för merparten av inköp av livsmedel. I Martin &
Serveras sortiment finns svenskt kött och andra livsmedel, och det finns därför
inte något avtalsmässigt hinder för att köpa en större andel. Däremot innebär en
större ökning i samband med foderkrisen att kostnaderna blir högre än
budgeterat.
Eftersom tillgången på svenskt kött väntas öka under hösten, och priserna därmed
bli lägre, finns möjligheten att köpa en större andel svenskt kött. Det är dock inga
garantier att priserna blir oförändrade eller lägre jämfört med det upphandlade
sortimentet. Även prisutvecklingen på andra livsmedel är osäker efter sommarens
torka, till exempel kan priserna på mjölk och spannmål bli högre om tillgången
minskar.
För att uppnå det politiska beslutet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 70 %
av de totala livsmedelsinköpen år 2020 fordras att även det svenska köttet och
osten är ekologiskt. Kostnaden för att byta ut upphandlat utländskt kött samt ost
till svenskt ekologiskt medför en ökad kostnad med ca 1,0 mkr per år.
Kostnadsökningen för att ersätta utländskt kött och ost till svenskt medför en
ökad kostnad med ca 200 tkr per år. Beräkningen är baserad på Kost och
restaurangers livsmedelsinköp.
Yrkanden
– Michael Öberg (MP) lämnar följande ändringsyrkande till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag:
"att Region Kronoberg under en begränsad period till och med utgången av 2019
prioriterar inköp av svenska livsmedel enligt förslaget i bifogad tjänsteskrivelse
samt
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att avsätta 250 000 kronor från regiondirektörens medel för oförutsedda utgifter
för ändamålet."
– Ordförande Anna Fransson (S), Henrietta Serrate (S) och Sven Sunesson (C)
yrkar bifall till Michael Öbergs (MP) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Michael Öbergs (MP) ändringsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
Michael Öbergs (MP) ändringsyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg under en begränsad period till och med utgången av 2019
prioriterar inköp av svenska livsmedel framför ekologiska livsmedel enligt
förslaget i bifogad tjänsteskrivelse samt
att avsätta 250 000 kronor från regiondirektörens medel för oförutsedda utgifter
för ändamålet.
Expedieras till

Ekonomi- och planeringsdirektör
Upphandlingschef
Kostchef
Beslutsunderlag






§ 218 RSAU Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen
Förslag till beslut - Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen
Beslutsunderlag - Upphandling av svenska livsmedel under foderkrisen
Uppdrag om möjligheten att upphandla svenska livsmedel med anledning av
foderkrisen.

Paragrafen är justerad
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§ 151 Svar på motion – Ge fler vårdgivare
tillgång till gemensamt
journalsystem (18RGK764)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att i samband med nästa upphandling som berör patientjournalsystemet ta upp
för bedömning om privata vårdgivare ska tas med i upphandlingsunderlaget samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare att
använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till
regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utifrån motionens intentioner och
utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt
journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata
vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att
använda Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och
patientsäkerhet skulle stärkas.
I nuläget erbjuder Region Kronoberg, enligt avtal med leverantören, privata
vårdvalsenheter och även länets kommuner, att ta del av det gemensamma
journalsystemet Cambio Cosmic. Med anledning av att Region Kronoberg vid
upphandlingstillfället inte upphandlat och avtalat för de övriga privata
vårdgivarnas räkning är det inte möjligt för dem att erbjudas ta del av
vårdinformationssystemet Cambio Cosmic. Region Kronoberg skulle vid ett
sådant förfarande begå avtalsbrott eftersom en sådan begränsning är inskriven i
avtalet med leverantören. Att erbjuda privata vårdgivare utanför avtalet
kostnadsfri samverkan genom Cambio Cosmic innebär en konkurrensfördel.
Yrkanden
– Yngve Filipsson (L) lämnar följande yrkande:
"att bifalla motionen samt
att ge regionstyrelsen i uppdrag i samband med nästa upphandling som berör
patientjournalsystemet ta med privata vårdgivare i upphandlingsunderlaget."
– Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Yngve Filipssons (L) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roland Gustbée (M) begär votering. Votering verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Yngve Filipssons (L) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Peter Freij (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Håkan Engdahl (-)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultat
8 Ja, 7 Nej och 0 som avstår.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att i samband med nästa upphandling som berör patientjournalsystemet ta upp
för bedömning om privata vårdgivare ska tas med i upphandlingsunderlaget samt
att därmed anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2018
Beslutsunderlag

 § 219 RSAU Svar på motion – Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 Förslag till svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 § 200 RSAU Svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 § 98 HSN Svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 Förslag till svar på motion: Ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt
journalsystem
 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
Paragrafen är justerad
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§ 152 Svar på motion – Förenkla
hjälpmedelshanteringen
(18RGK1114)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att
genomföra en utredning med uppdrag att se över möjligheterna till bättre
samordning mellan de berörda aktörerna som hanterar hjälpmedel med syfte att
förenkla och underlätta för den enskilda brukaren. Motionären föreslår att det i
uppdraget ska finnas:
– en inventering av aktörer av hjälpmedel
– en invertering av vilka olika typer av hjälpmedel som tillhandahålls och av vem
– visa på effektiva alternativ gällande samordning
– visa på ett, utifrån ett brukarperspektiv, enklare sätt av samordning
För kommunerna i länet och Region Kronoberg finns en tydlig fördelning av
ansvar inom hjälpmedelsområdet. I respektive ansvarsområde för de olika
huvudmännen ligger det ekonomiska ansvaret att tillhandahålla ett
hjälpmedelssortiment. Att förskriva hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliteringsoch habiliteringsverksamheterna och behöver inte påverkas av vilken huvudman
som äger ansvar för produktområdet. Det finns en överenskommelse mellan
Region Kronoberg och länets kommuner som syftar till att underlätta processerna
inom hjälpmedelshanteringen i länet.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i Växjö
kommun startades ett projekt i januari 2016 som arbetade med att ta fram
underlag för att bilda en gemensam hjälpmedelsverksamhet. Projektet lyckades
inte att nå en ekonomisk kalkyl som samtliga parter kunde enas om varför det
togs politiska beslut om att avsluta projektet (HSN 2017-10-23 § 95).
Yrkanden
– Yngve Filipsson (L) och Suzanne Frank (M) yrkar bifall till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2018
Beslutsunderlag






§ 220 RSAU Svar på motion – Förenkla hjälpmedelshanteringen
§ 115 HSN Svar på motion: Förenkla hjälpmedelshanteringen
Förslag till svar på motion: Förenkla hjälpmedelshanteringen
Motion - Förenkla hjälpmedelshanteringen

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

§ 153 Bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till
förtroendevalda (OPF-KL18)
(18RGK1514)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF KL18), med tillhörande bilaga samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för OPF-KL18,
för senare beslut i arbetsutskottet.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 201412-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
Regionstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet för förtroendevalda.
Pensionsreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg är fastställt av
regionfullmäktige. Arbetsutskottet kan därmed fastställa bestämmelser avseende
OPF-KL.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF KL18), med tillhörande bilaga samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda tillämpningsanvisningar för OPF-KL18,
för senare beslut i arbetsutskottet.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2018

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

Beslutsunderlag

 § 210 RSAU Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
 Förslag till beslut - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
 Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

§ 154 Remissyttrande – Åtgärdsprogram
för miljömålen 2019-2025,
Länsstyrelsen Kronoberg
(18RGK1374)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet tillsammans med Åtgärdslistan för
remissvar är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen i Kronobergs län beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss. Länsstyrelsen har i samarbete med flera aktörer,
tagit fram ett förslag till Åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 2019-2025.
Åtgärderna har tagits fram under en intern och extern hearing under våren 2018.
Länsstyrelsen önskar synpunkter av remissinstanser på följande:
– Är åtgärderna i programmet relevanta?
– Är det några ytterligare åtgärder som bör ingå?
– Avser ni medverka till åtgärden? Ange om ni avser vara medaktör eller
huvudaktör.
Region Kronoberg föreslås vara huvudaktör inom följande åtgärder:
– Effektivisera lustgasanvändningen
– Lustgasdestruktionsanläggning ska installeras på förlossningsavdelningen när
nya BB är färdigställt. (Beslut om installation av destruktionsanläggningen finns i
Region Kronobergs miljöprogram. Uppskattad kostnad 3-4 milj. kr. Ev.
delfinansiering genom Klimatklivet.)
– Främja hållbart resande.
– Reseriktlinje, översyn av bokningsrutiner, klimatkompensation och
resvaneundersökning. Dessutom pågår projektet ”Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg” som stöttar företag och offentliga organisationer i länet. Länstrafiken
testresenärskampanjer och resvaneundersökningar.
– Inför framtagandet av ny länstransportplan görs en djupgående analys av länets
transportbehov utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
– Klimat och sociala aspekter ska beaktas i framtagandet av länstransportplan.
Modellen för sociala aspekter och miljöaspekter ska tillämpas vid framtagandet av
länstransportplanen.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

– Utveckla klimat- och energiaspekter i fysisk planering.
– Förutsättningar för detta undersöks i projekten "Jämställd regional tillväxt" och
”Samplanering Kronoberg”.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Michael Öberg (MP) och
regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet tillsammans med Åtgärdslistan för
remissvar är Region Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Expedieras till

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Beslutsunderlag

 § 221 RSAU Remissyttrande – Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025,
Länsstyrelsen Kronoberg
 Förslag till beslut - Remiss åtgärdsprogram för miljömålen
 Remissyttrande - Åtgärdsprogram för miljömålen
 Åtgärdsprogram Region Kronoberg
 Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

§ 155 Remissyttrande – Utveckling av verksamheter
som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för
fysioterapi - Socialdepartementet Ds 2018:31
(18RGK1258)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen
(1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi (LOF).
Diskussioner om förändringar i ovanstående lagar har pågått under en längre tid
och regioner och landsting runt om i landet har tillsammans med SKL utarbetat
ett remissyttrande över Socialdepartementets promemoria som utgör underlaget
för remissen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 § 222 RSAU Remissyttrande – Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt
lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi Socialdepartementet Ds 2018:31
 Förslag till beslut - Yttrande över utveckling av verksamheter som bedrivs
enligt LOL/LOF
 Förslag till yttrande - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt
LOL/LOF
 Remiss - Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

§ 156 AB Destination Småland – översyn
om alternativ driftform (18RGK135)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs
förvaltning samt
att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande uppdrog åt regiondirektören att utreda alternativa
driftsformer för den regionala turismorganisationen som idag drivs genom AB
Destination Småland.
Syftet med utredningen är att utgöra underlag för ägarbeslut kring AB Destination
Smålands framtida organisation och driftsform. Svensk Destinationsutveckling
AB har på uppdrag av Region Kronoberg genomfört utredningen vilket resulterat
i rapporten ”Utredning om alternativa driftformer för den regionala
turismverksamheten i Region Kronoberg”. De tre alternativ som utretts är:
– Att fortsätta driva verksamheten på nuvarande sätt i bolagsform.
– Att överföra verksamheten och driva den som en del i enheten ”Hållbar Tillväxt
under Regional Utveckling.
– Att ändra ägandet och låta kommunerna tillsammans med regionen vara ägare
till bolaget.
Ordförandeberedningen förordar alternativ två, d.v.s. att verksamheten drivs
under enheten ”Hållbar tillväxt” med nuvarande strategisk inritning. De
huvudsakliga skälen till förordande av alternativ två är:
– Förbättrade möjligheter att jobba med destinationsutveckling genom närhet till
de övriga regionala utvecklingsfrågorna. Särskilt näringsliv, infrastruktur,
kollektivtrafik samt attraktionskraftarbete.
– Tydligare politisk styrning genom ordinarie nämndsstruktur.
– Effektiviseringsmöjligheter genom effektivare användning av gemensamma
resurser samt minskat dubbelarbete av bolaget och förvaltning.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) lämnar följande yrkande:
"att Destination Småland AB ska driva sin verksamhet i bolagsform. Utredningen
visar att bolagsformen presterar bättre och når bättre resultat än
förvaltningsformen."

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

– Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C), Göran Giselsson (M), Yngve Filipsson
(L), Håkan Engdahl (SD) och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till Suzanne
Franks (M) yrkande.
– Ordförande Anna Fransson (S), Henrietta Serrate (S), Michael Öberg (MP) och
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även ersättarna Eva Johnsson (KD) och RosMarie
Jönsson Neckö (S).
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

Peter Freij

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Håkan Engdahl (-)

Nej

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

Martina Gustafsson (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 8 Ja, 7 Nej och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson
(C), Britt-Louise Berndtsson (C), Yngve Filipsson (L) och Håkan Engdahl (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att överföra verksamheten inom AB Destination Småland till Region Kronobergs
förvaltning samt
att därefter lägga bolaget AB Destination Smålands verksamhet vilande.
Expedieras till

Regionfullmäktige, november 2018
Beslutsunderlag

 § 223 RSAU AB Destination Småland – översyn om alternativ driftform
 Förslag till beslut - AB Destination Småland - alternativ driftform
 Rapport - Utredning om alternativa driftsformer för den regionala
turismverksamheten i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

§ 157 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


















18RGK29-40 Enhetschef vårdstöd beslut 40/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-41 Enhetschef vårdstöd beslut 41/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK29-42 Enhetschef vårdstöd beslut 42/2018 - Avskrivning av fordran.
18RGK21-50 Upphandlingschef beslut 50/2018 - Tilldelningsbeslut
operationshandskar.
18RGK25-27 Regionjurist beslut 27/2018 - Bevakning av fordran i konkurs.
18RGK20-22 Förhandlingschef beslut 17/2018 - Lokalt kollektivavtal om
måltidsuppehåll på HIA.
18RGK25-28 Regionjurist beslut 28/2018 - Utlämnande av sammanställning
av uppgifter.
18RGK34-19 Regionstyrelsens ordförande beslut 19/2018 - Beslut om
deltagande i ersättningsberättigad förrättning.
18RGK21-51 Upphandlingschef beslut 51/2018.
18RGK19-17 Ekonomidirektör beslut 17/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten, 22–177734–18/1.
18RGK12-11 Regiondirektör beslut 11/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
18RGK12-12 Regiondirektör beslut 12/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
18RGK12-13 Regiondirektör beslut 13/2018 - Yttrande över kommunal
detaljplan.
18RGK12-14 Regiondirektör beslut 14/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
18RGK20-23 Förhandlingschef beslut 18/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11.
18RGK21-52 Upphandlingschef beslut 52/2018.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

 18RGK21-53 Upphandlingschef beslut 53/2018.
 18RGK21-54 Upphandlingschef beslut 54/2018.
 18RGK25-30 Regionjurist beslut 30/2018 - Utlämnande av sammanställning
av uppgifter.
 18RGK25-31 Regionjurist beslut 31/2018 - Bruksvärdesprövning i
hyresnämnden.
 18RGK21-55 Upphandlingschef beslut 55/2018.
 18RGK22-7 Fastighetschef beslut 7/2018 - Investeringar inom
fastighetsanslaget enligt investeringsplan 2018.
 18RGK25-29 Regionjurist beslut 29/2018 - Utlämnande av polisanmälan.
 18RGK21-57 Upphandlingschef beslut 57/2018.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-10-16

§ 158 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 18:29 - Inför löneöversyn 2019 med Kommunal.
 15RK284-31 Protokoll från styrelsemöte i ALMI Invest Småland & Öland
AB 2018-09-13.
 18RGK1514-1 SKL Cirkulär 18:31 - Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18).
 SKL Cirkulär 18:32 - Information om överenskommelse avseende vissa frågor
om sommartid/vintertid.
 18RGK80-15 Beslut om köp av aktier IT-plattform Småland & Öland AB.
 SKL Cirkulär 18:34 - Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola.
 18RGK301-18 Protokoll från ägarrådsmöte i AB Transitio, 2018-09-13.
 SKL Cirkulär 18:35 - Preliminär utjämning för år 2019.
 SKL Cirkulär 18:36 – Sänkt premie för TGL-KL år 2019.
 Skrivelse från polismyndigheten - Ny indelning för polismyndigheten Region
syd från den 24 september 2018.
Paragrafen är justerad

