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§ 289 Val av justerare samt tid för justering

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 14 november 2017.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den x november 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 290 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16 november 2017, med
följande tillägg:
- Tidssättning av motion om ersättningsmodell för Vårdval Kronoberg.
- Information om ombyggnation av Ljungby lasarett.
Sammanfattning

Följande extra ärenden föreslås läggas till föredragningslistan:
– Suzanne Frank (M) lyfter fråga om behandling av motion om ersättningsmodell
för Vårdval Kronoberg. Enligt tidssättning ska motionen behandlas av
regionfullmäktige under hösten 2017. Hon yrkar därför att den behandlas av ett
extra arbetsutskott för att möjliggöra behandling av regionfullmäktige i december
2017.
Ordförande Anna Fransson (S) meddelar att ärende om ny tidssättning av
motionen läggs till föredragningslistan, för folkhälsoberedningen tid att slutföra
den utredning av ersättningsmodeller som görs inför motionens besvarande.
– Sven Sunesson (C) lyfter fråga om lägesrapport för ombyggnation av Ljungby
lasarett samt även om regelbunden lägesredovisning av arbetet inom generalplan
och övriga aktuella byggnationer.
Informationsärende om lägesrapport för ombyggnation av Ljungby lasarett läggs
till dagordningen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16 november 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 291 Tidssättning av motion - Medverkan
vid mässan "Funka för livet"
(17RK1895)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om Region
Kronobergs medverkan vid mässan Funka för livet. Motionen har följande
yrkande:
att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen
medverkar i Funka för livet-mässan i april nästa år på ett sätt som visar regionens
betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa
Paragrafen är justerad
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§ 292 Ombud till extra ägarråd för Inera AB
2017 (17RK76)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Region Kronoberg avstår från att delta vid ägarrådet.
Sammanfattning

Inera AB har kallat till extra ägarråd den 5 december 2017 i Stockholm. Från 2017
erbjuds även kommuner att bli delägare i bolaget. Det extra ägarrådet genomförs
för att de kommuner som blivit delägare under året ska ha möjlighet att delta.
Därutöver kommer reviderad verksamhetsplan och budget för 2018, som på ett
tydligare sätt ska inkludera insatser för kommunsektorn, att behandlas.
Beslutsordning
Eftersom ingen i arbetsutskottet har möjlighet att vara med vid ägarrådet föreslår
ordförande Anna Fransson (S) att Region Kronoberg ska avstå från att delta.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen förslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x till Region Kronobergs ombud vid ägarråd för Inera AB den 5
december 2017, med x som ersättare.

Beslutsunderlag

 Inbjudan till extra ägarråd för Inera AB 2017-12-05
Paragrafen är justerad
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§ 293 Uppräkning av grundarvode och
sammanträdesarvode för 2018
(17RK2073)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 65 400 kronor
per månad från och med 1 november 2017,
att sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1 308 kronor från och
med 1 november 2017,
att inlösta arvoden uppräknas enligt ovan,
att lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan samt
att anslaget till partigrupper uppräknas enligt ovan.
Sammanfattning

Arvodesreglementet som fastställdes av regionfullmäktige 2015-04-29 reglerar
grundarvode och sammanträdesarvode för förtroendevalda i Region Kronoberg.
Grundarvodet i Region Kronoberg motsvarar månadsarvode för
riksdagsledamöter och sammanträdesarvodet utgör två procent av grundarvodet.
Arvodet justeras årligen i förhållande till riksdagsledamöternas arvode för
innevarande år. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer den årliga justeringen av
arvodesnivån i Region Kronoberg.
Riksdagens arvodesnämnd har i oktober 2017 beslutat att höja månadsarvodet för
riksdagsledamöter från 63 800 kr kronor till 65 400 kronor.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att grundarvodet för förtroendevalda i Region Kronoberg höjs till 65 400 kronor
per månad från och med 1 november 2017,
att sammanträdesarvodet för förtroendevalda höjs till 1 308 kronor från och
med 1 november 2017,
att inlösta arvoden uppräknas enligt ovan,
att lönerna för de politiska sekreterarna uppräknas enligt ovan samt
att anslaget till partigrupper uppräknas enligt ovan.
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Expedieras till

Kanslidirektör
Nämndsekreterare
Lönehandläggare, förtroendevalda
Beslutsunderlag

 Uppräkning av grundarvode och sammanträdesarvode för 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 294 Landstingens och regionernas
redovisning av indikatorer för
generell krisberedskap (17RK1389)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna bedömning av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, samt
överlämna densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.
Sammanfattning

Landstingen och regionerna ska följa upp sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
rapportera sin generella krisberedskap enligt indikatorer för
landstingens/regionernas generella krisberedskap. Syftet med bedömningen är att
få en övergripande bild av de förutsättningar landstingen/regionerna har att
förebygga och hantera extraordinära händelser. Rapporteringen av indikatorerna
görs till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen senast den 31 oktober under de år
då en redovisning av resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen (4 § i
föreskrifterna) inte behöver lämnas.
Regionstyrelsens arbetsutskott är Region Kronobergs krisledningsnämnd. Föreslås
att arbetsutskottet godkänner bedömning av generell krisberedskap inom Region
Kronoberg, samt överlämnar densamma till Socialstyrelsen, MSB och
länsstyrelsen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), kanslidirektören Ulrika J
Gustafsson och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna bedömning av generell krisberedskap inom Region Kronoberg, samt
överlämna densamma till Socialstyrelsen, MSB och länsstyrelsen.
Expedieras till

Enhetschef, Krisberedskap
Socialstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Länsstyrelsen Kronobergs län
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Landstingen och regionernas redovisning av indikatorer för
generell krisberedskap.
 Landstingens/regionernas redovisning av indikatorer för generell
krisberedskap för 2017.
 Redovisning indikatorer MSB 2017.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

§ 295 Inbjudningar till kurser och
konferenser (17RK111)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att en representant vardera från den politiska majoriteten och minoriteten i
arbetsutskottet ges möjlighet att delta vid Industridagen den 5 februari 2018 samt
att inte delta vid någon av de övriga kurserna och konferenserna.
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar inkommit:
– Ett Sverige som jobbar - så löser vi integrationen, 7-8 december 2017,
Stockholm. Arrangör: IFS. Mer information på: www.ifs.a.se/konferensen/
– Trygghetsdagen 2018 - Konferens om organiserad brottslighet, 31 januari 2018,
Stockholm. Arrangör: SKL/BRÅ.
– Seminarium om hälsoeffekter av dålig luftkvalitet, 7 februari 2018, Alvesta.
Arrangör: Region Kronoberg. Inbjudan med program kommer senare.
– Industridagen 2018 - Människan i digitaliseringen, 5 februari 2018, Linköping.
Arrangör: Industrirådet.

Beslutsunderlag

 Inbjudan - Trygghetsdag 2018. Konferens om organiserade brottslighet.
Paragrafen är justerad
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§ 296 Tidssättning av motion - Ny
ersättningsmodell i vårdvalet
(16RK1968)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i maj 2018, för att
folkhälsoberedningen ska kunna slutföra sitt uppdrag enligt regionstyrelsens
arbetsutskotts beslut § 331/2017.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L)
har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkanden:
– att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5 procent, CNI 10
procent och ACG 85 procent.
– att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kronor per
besök.
– att detta genomförs snarast möjligt.
Tidigare behandling
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 331/2017
att remittera motionen till Folkhälsoberedningen för att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare ersättningsmodeller och jämförelser med andra
landstings/regioners modeller samt
att motionen behandlas av regionfullmäktige under hösten 2017.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet mellan 9.15–9.30 för överläggningar.
Yrkanden
– Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att motionen ska behandlas av
regionfullmäktige i maj 2018, för att folkhälsoberedningen ska kunna slutföra sitt
uppdrag enligt regionstyrelsens arbetsutskotts beslut § 331/2017.
– Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i
december 2017, och därför beredas av ett arbetsutskott inför regionstyrelsen den
21 november 2017.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
– Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för ordförande Anna Franssons (S) yrkande röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S)
yrkande med resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Reservation
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Suzanne Franks (M) yrkande.
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Expedieras till

Folkhälsoberedningen
Regionfullmäktige, maj 2018
Paragrafen är justerad
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§ 297 Informationsärende - Inriktning för
utbyggnad av Ljungby lasarett
(17RK929)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till regiondirektören att ta fram minst 2
alternativ för till- och ombyggnad av lokaler vid Ljungby lasarett. Uppdraget
redovisades vid regionstyrelsen § 117/2017, som då beslutade bland annat
att uppdra åt regiondirektören att genomföra risk- och sårbarhetsanalys för
alternativ 1 och 2 tillsammans med berörda verksamheter och redovisa detta inför
beslut av regionstyrelsen hösten 2017 samt
att uppdra åt regiondirektören att genomföra nybyggnad av ambulansgarage vid
nuvarande hus 7F på lasarettsområdet inom investeringsbudget för 2017-2018.
Vid sammanträdet redovisar regiondirektören Martin Myrskog lägesrapport för
uppdraget.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Michael
Öberg (MP), Roland Gustbée (M) och Suzanne Frank (M).

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

§ 298 Justering av protokoll från
regionstyrelsen den 21 november
2017

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den 21 november 2017.

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den x november 2017.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

§ 299 Godkännande av föredragningslista
för regionstyrelsen den 21 november
2017

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 21 november 2017.

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 21 november 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 300 Svar på medborgarförslag – Förslag
om utbyggnad av Ljungby lasarett
(17RK1220)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Jens Göransson har lämnat ett medborgarförslag angående utbyggnadsförslag
alternativ 1 och 2 för lasarettsområdet. Förslagsställaren anser att ett
parkeringshus måste komma till för att kunna ta emot det antal patienter och
besökare som dagligen besöker sjukhuset. Båda utbyggnadsförslagen innebär att
antalet parkeringsplatser har begränsad påverkan. I det fortsatta arbetet kommer
även behovet av antal parkeringsplatser att analyseras med hänsyn till lämpliga
parkeringsvillkor.
Regionfullmäktige beslöt § 109/17 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för besvarande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Svar på medborgarförslag - Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett.
 Medborgarförslag - Förslag om ombyggnad av Ljungby lasarett
Paragrafen är justerad
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§ 301 Regiondirektörens rapport

Beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.

Expedieras till
Regionstyrelsen, november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 302 Månadsrapport Region Kronoberg
oktober 2017 (17RK106)

Sammanfattning

Månadsrapporten färdigställs den 15 november 2017 och delges inför regionstyrelsens
sammanträde.

Paragrafen är justerad
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§ 303 Uppföljning av
Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg – avtalstrohet m.m.
(16RK689)

Beslut

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

Regionfullmäktige fastställde § 113/16 Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg. Därefter fastställde regiondirektören Förslag till beslut - Uppföljning
av upphandlingsreglemente för Region Kronoberg - avtalstrohet m.m. (sedan den
1 juli 2014 finns krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta
om riktlinjer för användning av direktupphandling).
Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse för avtalstrohet m.m.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg - avtalstrohet m.m.
 Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg (RF)
Paragrafen är justerad
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§ 304 Länstransportplan för Kronobergs
län 2018-2029 (16RK2006)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling.
Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional
utveckling och tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för
kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka
regionen. Regionala utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en
processplan för framtagandet av ny länstransportplan. Regeringen lämnade
direktiven för framtagandet av nya planer i mars 2017. I och med det kunde
förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.
En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, vilken
fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på remiss till och med 22
september. Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga
intressenter. I bilagan Process- och remisredovisning redovisas förutom framtagande
processen av planen kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I
förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas till
Regionala utvecklingsnämnden är också det som har förändrats i förhållande till
remissversionen gulmarkerat.
Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen.
Efter behandling av regionstyrelsen (21/11) är det slutligen regionfullmäktige
(6/12) som fastställer planen. Därefter översänds planen till regeringen och
Näringsdepartementet. Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31
januari 2018. Under våren 2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska
ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Robert Olesen (S), Helen
Bengtsson (S) och Roland Gustbée (M).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslås att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige beslutar
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
 Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 - Process- och
remissredovisning
 Förslag slutlig Länstransportplan för Kronobergs län 2018 - 2029 med bilagor.
Paragrafen är justerad
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§ 305 Remissyttrande – Förslag till
nationell plan för transportsystemet
2018-2029; Dnr N2017/05430/TIF
(17RK1660)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens svar till
Näringsdepartementet
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 30
november 2017.
Region Kronobergs svar på nationell plan bygger på gemensamma
ställningstaganden utifrån det sydsvenska positionspapperet ”Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige” och de sydsvenska prioriteringarna, vilket är framtaget
gemensamt av Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge,
Skåne och Halland.
Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen av det
regionala tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig för den regionala
kollektivtrafiken. Yttrandet bygger på fortlöpande samverkan med kommunerna i
tjänstemannagruppen för infrastruktur, näringslivet och andra aktörer i regionen.
Bakgrund
Den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till nationell transportplan
2018 – 2029 till regeringen. Samtidigt skickades planen ut på remiss. Remisstiden
pågår till 30 november. Regeringen fattar det slutliga beslutet om den nationella
transportplanen våren 2018. Parallellt med den Nationella planen pågår
Sverigeförhandlingens slutarbete för att senast vid årsskiftet lämnas över till
regeringen. Regeringen ska också fatta beslut om Sverigeförhandlingens förslag
våren 2018. Förslaget till nationell plan bygger också på det så kallade
inriktningsunderlaget vilket Region Kronoberg lämnade yttrande på i början av
2016 (15RK1065).
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 har tagits
fram på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för
att underhålla den statliga infrastruktur och utveckla de statliga vägar och
järnvägar samt sjöfart och luftfart. Förslaget är omfattande, drygt 1 200 sidor, och
består av ett huvuddokument och sex underdokument.
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Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens svar till
Näringsdepartementet
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029;
Dnr N2017/05430/TIF.
 Remissyttrande - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029;
Dnr N2017/05430/TIF.
 Remiss: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Paragrafen är justerad
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§ 306 Öresundståg AB - bolagsordning och
aktieägaravtal (17RK59)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet 2017/2018. Avtalet gäller
längst till 2019-12-31. Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om
avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:
– Bolagets säte och lokalisering
– Styrelsens sammansättning
– Verkställande direktör
Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ordförande Anna Fransson (S) om
att förslaget till aktieägaravtal kommer att kompletteras till regionstyrelsens
behandling.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Öresundståg 2017 - bolagsordning och aktieägaravtal
Aktieägaravtal för Öresundståg - ändringar markerade (20171027).
Aktieägaravtal för Öresundståg AB (20171027).
Brev - Aktieägaravtal för Öresundståg AB, 2017-10-27

Paragrafen är justerad
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§ 307 Lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg (17RK714)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp
fastställs när investering är fullgjord.
Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige. Verksamheten ska bedrivas genom att KSA
upphandlar sex flygplan, som ska drivas av en operatör och bemannas av
medlemmarna med sjuksköterskor och läkare.
Regionfullmäktige beslutade § 47/2017 om utlåning av medel för investering i
ambulansflyg på maximalt 11 400 000 kronor. Enligt reviderad förbundsordning
för KSA, som antogs av regionfullmäktige § 87/2017, ska beloppet räknas upp
med 3 procent årligen. Detta innebär att Region Kronoberg beviljar lån på
maximalt 13 216 000.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp
fastställs när investering är fullgjord.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 § 87 RF Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad
förbundsordning
 § 47 RF Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
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 Kommunalförbundet Svenskt ambulansflygs förbundsordning, revision 01
Paragrafen är justerad
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§ 308 Positionspapper - Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige (Regionsamverkan
Sydsverige) (17RK89)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsens besluta
att ställa sig bakom Regionsamverkan Syds förslag till positionspapper "Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt kultursverige".
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste
regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Skåne. De sex regionerna samarbetar inom områdena regional utveckling,
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Målet är att skapa en
hållbar utveckling i Sydsverige (för mer information se www.regionsamverkan.se).
För varje område finns ett politiskt utskott och en arbetsgrupp på
tjänstemannanivå. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har sedan cirka ett
år tillbaka arbetat med ett gemensamt kulturpolitiskt positionspapper. Den 7
september 2017 tog kulturutskottet beslut om tre gemensamma kulturpolitiska
prioriteringar och det kulturpolitiska positionspapperet ska beslutas i
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse 2017-11-23. Därefter fattas beslut i
respektive medlemsorganisation.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska prioriteringar har även integrerats i
förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens beslutar
att ställa sig bakom Regionsamverkan Syds förslag till positionspapper "Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt kultursverige".
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige,
positionspapper
 Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 2017, kulturpolitiskt
positionspapper
Paragrafen är justerad
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§ 309 Svar på motion - Förändrat uppdrag
för Familjehälsan (17RK1081)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt
gå över till vuxenverksamhet,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Sammanfattning

I en motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskrivs att
Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt komplement till BUP,
genom att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet kan
trycket minska på verksamheten i framtiden. De lyfter fram att Regionfullmäktige
har beslutat att ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP, även om de fyllt 18 år, vilket även borde gälla de som
får stöd av Familjehälsan.
Motionärerna yrkar följande:
– Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att inskrivna
ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
– Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och
förtydligas så att förebyggande ansvar blir tydligare.
Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad behandling
inom Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den
fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att
personen fyller 18 år”. Det innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer
kontakt efter 18 år. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens
behov. En flexibel tillämpning är i linje med ett personcentrerat förhållningssätt.
Därför är det bra med möjligheten att kunna gå kvar i ungdomsverksamheten
även efter 18 år för att slutföra påbörjad behandling De som inte vill gå kvar efter
18 år fyllda ska få hjälp med övergång till vuxenverksamhet.
Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser men inom
ramen för befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns kunskap om de

Protokoll
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hälsofrämjande och förebyggande åtgärdernas betydelse. Ett utökat uppdrag
avseende förebyggande insatser ligger i linje med det arbete som pågår avseende
ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma men behöver definieras, beskrivas
och resurssättas.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt
gå över till vuxenverksamhet,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 §97 HSN Svar på motion: Förändrat uppdrag för Familjehälsan
 Förslag till svar på motion - Motion angående förändrat uppdrag för
Familjehälsan
 Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
Paragrafen är justerad
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§ 310 Svar på motion - Arbete på recept
(17RK1235)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder
hur man på bästa sätt kan delge patienter ett arbete på recept.
Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap. I motionen
lyfts särskilt fram att personer med olika funktionsnedsättningar, såsom
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ibland har svårt att komma in i samhället.
Ett sätt att mildra sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa
individer ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför
att Region Kronoberg ska utreda hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett
arbete på recept.
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors
möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och
behöver därför sorteras ut i specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept
från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre
projekt kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering,
helst på forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk
aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras,
samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig
samverkan mellan Region Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När
det gäller stöd till personer med svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna
samverkan redan inom ramen för Finsam genom samordningsförbunden Värend
och Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det gäller
att med hjälp av olika stödfunktioner se till att arbeten förmedlas till dessa
individer. I dagsläget förefaller det svårt för Region Kronoberg att erbjuda arbete
på recept utan tillgång till en utvärderad och evidensbaserad metod.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C).
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Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 § 96 HSN Svar på motion: Arbete på recept
 Förslag till beslut- Svar på motion- Arbete på recept RS
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Arbete på recept
Paragrafen är justerad
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§ 311 Antal ledamöter i regionfullmäktige
mandatperioden 2019-2022
(17RK1032)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt 5 kap 1-33 § Kommunallagen besluta om hur många
ledamöter som fullmäktige totalt ska ha, samt antal ersättare. Regionfullmäktige
ska senast den 28 februari valåret besluta och meddela länsstyrelsen om hur
många ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. Senast den 30 april valåret ska
länsstyrelsen fastställa fördelning av fasta mandat mellan valkretsar i landsting och
kommuner.
Regionfullmäktige beslöt § 112/17 att val till utgörs av en enda valkrets nästa
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige utgörs av 61 ledamöter under mandatperioden
2019-2022. Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden 20192022
 §17 OU Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 312 Redovisning av ej slutbehandlade
motioner och medborgarförslag 2017
(17RK2080)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
för 2017.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2017 har hittills 15 motioner inkommit, varav 4 inte slutbehandlats.
Därutöver finns 1 motion från 2016 som inte slutbehandlats. 12 medborgarförslag
har inkommit, varav 2 inte slutbehandlats.
Inkomna motioner som inte slutbehandlats:
– Ny ersättningsmodell för vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C),
Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (16RK1968). Regionfullmäktige
beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för
utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den
behandlas under hösten 2017.
– Ökat inflytande för personalen - Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva
Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (17RK1692). Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutade § 260/17 att motionen behandlas i februari 2018.
– Översyn av journaler på nätet – Eva Johnsson (KD) (17RK1725).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 261/17 att överlämna motionen till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den behandlas i februari 2018.
– Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin - Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) (17RK1833).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 262/17 att motionen behandlas i april
2018.
– Medverkan på mässan Funka för livet – Roland Gustbée (M) (17RK1895).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:
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– Gruppbiljett även för kunskapsresor - Mona Jonsson, Växjö (17RK1698).
Regionfullmäktige beslutade § 111/17 att överlämna medborgarförslaget till
trafiknämnden för beslut.
– Patienter med EDS (omfattas av sekretess) (17RK1826). Regionfullmäktige
beslutade i november 2017 att överlämna medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beslut.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
för 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag 2017
Paragrafen är justerad
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§ 313 Redovisning av medborgarförslag
som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017 (17RK2081)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017.
Sammanfattning

Följande nio medborgarförslag har hittills beslutats av regionstyrelsen och
nämnderna under 2017:
– Förslag på fler bussturer Växjö-Åby - Maria Nilsson, Tjureda (16RK1997).
Trafiknämnden beslutade § 10/17 att vidareförmedla förslaget till kommande
budget- och tidtabellsarbete samt att det därmed anses besvarat.
– Byt ut sjukhusskjortan – Gunhild Bärtås, Ljungby (16RK2300). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 4/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett - Jens Göransson, Ljungby
(17RK1220). Beslutas av regionstyrelsen i november 2017.
– Regler för hur personalen får vara klädd – Ingvar Karlsson, Vittaryd
(17RK1502). Regionstyrelsen beslutade § 194/17 att medborgarförslaget anses
besvarat.
– Stöd för hemförlossning - Dagar Groblad, Lönashult (17RK181). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 19/17 att anta svar där medborgarförslaget avslås.
– Gratis halkskydd till alla pensionärer – Philip Groves, Växjö (17RK289). Hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade § 37/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Kvälls-/nattbusstur Växjö Åby – Petra Berg, Tjureda (17RK629).
Trafiknämnden beslutade § 51/17 att medborgarförslaget besvaras.
– Fler bussturer Åby-Växjö - Lisa Ljuslin, Tjureda (17RK634). Trafiknämnden
beslutade § 50/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer - Leif Granath, Växjö
(17RK881). Regionstyrelsen beslutade § 142/17 att uppdra åt regiondirektören att
tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt
nummer samt att bifalla medborgarförslaget.
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Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Redovisning av medborgarförslag som har beslutats av
regionstyrelsen och nämnderna 2017
Paragrafen är justerad
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§ 314 Produktion och sändning av
regionfullmäktige 2018 (17RK2082)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för
förtroendemannaorganisationen.
Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om direktsändning via webb-tv
och kabel-tv för Region Kronobergs regionfullmäktige. Dessförinnan hade
dåvarande landstingsfullmäktiges sammanträden sänts vid webb-tv och kabel-tv i
Växjö sedan 2012.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens
och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M) och kanslidirektören Ulrika J
Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för
förtroendemannaorganisationen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017

Protokoll
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

§ 315 Reviderat reglemente för
patientnämnden (14LTK1096)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 33/17 om revideringar i nämndens reglemente med
anledning av ny Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
som träder i kraft den 1 januari 2018.
Lagen ingår i en översyn av ansvarsfördelningen i hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården. I lagen anges att det i första hand är vårdgivarna som tar
emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående.
Patientnämndernas huvuduppgift förtydligas till att hjälpa och stödja patienter
med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Charlotta Svanberg (S) och kanslidirektören Ulrika J
Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Reviderat reglemente för patientnämnden
 §33 PAN, Förändringar på grund av ny lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården
 Reglemente för patientnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 316 Remissyttrande – Fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle
(17RK892)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Uppvidinge kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Uppvidinge kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Åseda
samhälle. Förslaget har tidigare varit utsänt för samråd. Region Kronoberg yttrade
sig i samrådsskedet 2017-05-19 och hade då synpunkter angående det sociala
perspektivet, klimat och miljö samt kollektivtrafik. Under hösten 2017 är
planförslaget utsänt för granskning.
Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra över planförslaget.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Uppvidinge kommun.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Remissyttrande- Granskning förslag till fördjupad
översiktsplan över Åseda samhälle
 Remissyttrande- Granskning fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle
 Beslut om Fördjupad översiktplan för Åseda samhälle
 Remissbrev - Samråd - Fördjupad översiktsplan, Åseda Samhälle
 Samråd - Fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle
Paragrafen är justerad
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§ 317 Remissyttrande – Tillägg till
översiktsplan för vindkraft i Ljungby
kommun (17RK1944)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till tillägg i översiktsplanen för
vindkraft. Syftet är att ta fram ett planeringsunderlag till tjänstemän och politiker
vid handläggning av vindkraftsärenden samt peka ut områden lämpliga för
vindkraftsetablering. Förslaget har skickats ut för granskning till olika
remissinstanser, bland annat Region Kronoberg.
Region Kronoberg har yttrat sig 2017-03-21 i samrådsskedet över tillägg till
översiktsplanen för vindkraft i Ljungby kommun.
Region Kronoberg har inga ytterligare synpunkter att framföra i
granskningsskedet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Remissyttrande - Granskning, tillägg till översiksplanen för
vindkraft i Ljungby kommun
 Remissyttrande- Granskning, tillägg till översiktsplanen för vindkraft, Ljungby
kommun
 Kungörelse - Tillägg till översiktsplanen för Vindkraft i Ljungby kommun. Svar
senast 2017-12-18.
Paragrafen är justerad
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§ 318 Remissyttrande – Vissa förslag till
ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag
(17RK1862)

Beslut

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

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Välfärdsutredningen föreslog i delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) ändringar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), bland
annat om undantag från LOU för välfärdstjänster som är under EU:s tröskelvärde
och som saknar gränsöverskridande intresse. I föreliggande remiss föreslås dessa
justeras enligt följande:
– Upphandlingar under EU:s tröskelvärde ska annonseras i en allmänt tillgänglig
elektronisk databas, oavsett om upphandlingen har ett bestämt
gränsöverskridande intresse. Undantag föreslås för upphandlingar som understiger
28 procent av tröskelvärdet.
– Upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att informera berörda leverantörer
om resultatet av upphandlingen samt dokumentera dess genomförande.
– 20–22 kap. LOU, som innehåller bestämmelser om överprövning,
upphandlingsskadeavgift och tillsyn, ska gälla vid all sådan
upphandling.
Tröskelvärdena enligt LOU är för 2017 1 910 323 kronor för varor och tjänster,
47 758 068 kronor för byggentreprenader och 6 885 225 kronor för sociala och
övriga tjänster.
Synpunkter
Region Kronoberg föreslås lämna följande yttrande över remissen:
– Region Kronoberg ser generellt positivt på förenklade regler för upphandlingar
av välfärdstjänster som understiger EU:s tröskelvärde. Region Kronoberg ser även
positivt på förenklingar för upphandlingar från sociala företag. I praktiken
överstiger dock merparten av Region Kronobergs upphandlingar tröskelvärdet,

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

och det är därför osäkert i vilken omfattning undantaget förenklar det vardagliga
arbetet.
– Region Kronoberg anser att begreppet ’gränsöverskridande intresse’ behöver
definieras i lagtexten. Utan vägledning är det troligt att myndigheter annonserar
upphandlingar oavsett om det behövs eller inte, för att inte riskera att bryta mot
lagen. I avsaknad av definition i lag kommer istället så småningom begreppet att
definieras i rättspraxis.
– Svårigheter att i praktiken i förväg beräkna avtalsvärde för upphandlingar kan
även det innebära att myndigheter väljer att annonsera upphandlingar oavsett om
det behövs, för att vara säkra på en korrekt handläggning.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut- Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i LOU med
anledning av Välfärdsutredningens förslag
 Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling
med anledning av Välfärdsutredningens förslag (Fi2017_03767_OU)
 RemissFi2017/03767/OU "Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag"
Paragrafen är justerad
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§ 319 Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1651 om
läkarvårdsersättning (17RK1584)

Sammanfattning

Ärendet omfattas av sekretess.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Paragrafen är justerad
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§ 320 Valärenden 2015-2018 (15RK11)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse förtroendevalda enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Följande fyllnadsval efter Lennart Värmby (V) föreslås:
Regionstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-21 - 2018-12-31:
– Ny ledamot: Daniel Liffner (V), Säterivägen 13, 360 32 Gemla
Regionstyrelsens personalutskott, 2017-11-21 - 2018-12-31
– Ny ledamot: Tryggve Svensson (V), Harabergsgatan 34 C, 341 36 Ljungby
FoU-beredningen, 2017-11-21 - 2018-12-31
– Ny ordförande: Carin Högstedt (V), Toftasjövägen 77 352 49 Växjö
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse förtroendevalda enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Paragrafen är justerad
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§ 321 Informationsärende - Halvårsrapport
för patientnämnden 2017 (17RK2167)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 32/17 att godkänna halvårsrapport för nämnden för
2017. Rapporten redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Beslutsunderlag

 §32 Halvårsrapport Patientnämnden 2017
 Halvårsrapport patientnämnden 2017
Paragrafen är justerad
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§ 322 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

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

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

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK8-30 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 30/2017- Transaktioner i
Kapital- och Pensionsportföljen
 17RK8-31 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 31/2017- Transaktioner i
Pensionsportfölj
 17RK24-8 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 8/2017- Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-08-01--2017-08-31
 17RK4-35 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 35/2017Remissyttrande-plansamråd, förslag till detaljplan för Lekaryd 3:21 m.fl i
Lekaryd, Alvesta kommun
 17RK4-36 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 36/2017Remissyttrande-granskning detaljplan för Södra Ljungkullen 6, Ljungby
kommun
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-14

§ 323 Anmälningar för kännedom

Beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.

Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 Cirkulär 17:49. Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida
anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren
blivit uppsagd alternativt avskedad
 Cirkulär 17:51- Avtal om samverkan och arbetsmiljö
 17RK134-17 Protokoll från sammanträde, Södra Regionvårdsnämnden, 201710-04
Paragrafen är justerad

