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§ 197. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 10 augusti 2017, med föreslaget
tillägg.
Sammanfattning
Följande tillägg till föredragningslistan föreslås:
- Remissyttrande över Handlingsplan för Värends räddningstjänst.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 10 augusti 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 198. 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 16 augusti 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 augusti 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 199. Tidssättning av motion - Förändrat uppdrag för Familjehälsan
17RK1081

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i december 2017.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) och Suzanne Frank (M) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om att ge Familjehälsan ett ökat och förtydligat ansvar för det
förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Motionen har
följande yrkanden:
1. Att regionfullmäktige ska ändra åldersgränsen för Familjehälsan så att inskrivna
ungdomar ska få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
2. Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och förtydligas
så att det förebyggande ansvaret blir tydligare.
Yrkanden
Charlotta Svanberg (S) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i december
2017.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Charlotta Svanbergs (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i november 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige december 2017


Beslutsunderlag
Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
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Paragrafen är justerad
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§ 200. Tidssättning av motion - Arbete på recept 17RK1235

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i december 2017.
Sammanfattning
Martina Ericsson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av
arbete på recept inom sjukvården. Motionen har följande yrkande:
1. Att Region Kronoberg utreder hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett arbete
på recept.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i december 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige, december 2017


Beslutsunderlag
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Arbete på recept
Paragrafen är justerad

Page 8 of 42

Protokoll
Datum: 2017-08-15

§ 201. Tidssättning motion - Minskning av bland annat flygresorna i den
politiska verksamheten 17RK1236

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2017.
Sammanfattning
Martina Ericsson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om att Region
Kronoberg ska arbeta för att minska den politiska organisationens resor med 50 procent.
Motionen har följande yrkande:
1. Att Region Kronoberg ser över vår resandepolicy och hur vi kan arbeta på bästa sätt
och samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige, november 2017


Beslutsunderlag
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Minskning av bland annat flygresorna i den politiska
verksamheten
Paragrafen är justerad
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§ 202. Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att Robert Olesen (S) och Sven Sunesson (C) deltar vid föreläsningen Transportsektorns
roll för social hållbarhet och klimat,
att ej delta vid Trygghetsdagen 2017 och Mänskliga rättighetsdagarna 2017,
att FoU-beredningen ges möjlighet att delta vid FORSS-dagen 2017,
att regionstyrelsens presidium deltar vid dialogen med Kommittén om inrättandet av en
delegation mot segregation samt
att regionstyrelsens arbetsutskotts ledamöter ges möjlighet att delta vid
Patientcancerdagen 2017.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudningar till kurser och konferenser inkommit:
1. Föreläsning: Transportsektorns roll för social hållbarhet och klimat, 4 september 2017,
Växjö. Arrangör: Region Kronoberg.
2. Trygghetsdagen 2017: Konferens om Sociala Insatsgrupper (SIG), 19 september 2017,
Stockholm. Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting.
3. Mänskliga rättighetsdagarna 2017: De mänskliga rättigheternas framtid, 9-11 november
2017, Jönköping. Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting med flera. Program samt
ytterligare information finns på www.mrdagarna.nu.
4. FORSS-dagen 2017, 23 november 2017, Kalmar. Arrangör: Forskningsrådet i sydöstra
Sverige/Landstinget i Kalmar län.
5. Dialog med Kommittén om inrättandet av en delegation mot segregation, 21
september 2017, Växjö. Arrangör: Kommittén om inrättandet av en delegation mot
segregation, Regeringskansliet.
6. Patientcancerdagen 2017, 25 september 2017, Kristianstad. Arrangör: Region Skåne.
Expedieras till
FoU-beredningen


Beslutsunderlag
Inbjudan - Transportsektorns roll för social hållbarhet och klimat, 2017-09-04

Page 10 of 42

Protokoll
Datum: 2017-08-15








Inbjudan till FORSS-dag 2017-11-23
Inbjudan till Trygghetsdag 2017, konferens om Sociala Insatsgrupper (SIG) 2017-09-19
Inbjudan till dialog med Kommittén om inrättandet av en delegation mot segregation
Kommittédirektiv - Inrättande av en delegation mot segregation
Tilläggsdirektiv till kommittén om inrättande av en delegation mot segre...
Inbjudan Patientcancerdagen 2017-09-25
Paragrafen är justerad
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§ 203. Justering av regionstyrelsens protokoll från den 22 augusti 2017
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 29 augusti 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den x augusti 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 204. Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen den 22 augusti
2017
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslaget tillägg till regionstyrelsens föredragningslista den 22 augusti 2017.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 augusti 2017.
Sammanfattning
Följande ärende föreslås läggas till regionstyrelsens dagordning den 22 augusti:
- Remissyttrande över Handlingsplan för Räddningstjänsten Värend
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 augusti 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 205. Svar på medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när
sjukvården ringer 17RK881

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste
mån inte visas som hemligt nummer samt
att därmed bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning
Leif Granath i Växjö har lämnat ett medborgarförslag angående telefonsamtal från hälsooch sjukvården. Eftersom det i mottagarens display visar hemligt nummer eller okänt
nummer föreslår förslagsställaren att samtal från hälso- och sjukvården visar varifrån
samtalet kommer, så att risken minskas att medborgare inte missar samtal från hälso- och
sjukvården alternativt inte svarar när uppringaren har okänt telefonnummer.
Regionfullmäktige beslöt § 76/17 att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen
för besvarande. I förslaget till yttrande påtalas att förslaget är positivt, men att det av
tekniska skäl inte är möjligt att genomföra det på det sätt som förslagsställaren föreslår.
Regionstyrelsen föreslås att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region
Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt nummer och att därmed
anse förslaget som besvarat.
Yrkanden
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas med föreslaget
uppdrag till regiondirektören.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att uppdra åt regiondirektören att tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste
mån inte visas som hemligt nummer samt
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att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på medborgarförslag angående hemligt nummer
Medborgarförslag - Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer.
Paragrafen är justerad
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§ 206. Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 207. Informationsärende - Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i
Kronobergs län 17RK1079

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden beslutade 2016-04-07 att ge trafikdirektören i uppdrag att genomföra en
utredning angående kollektivtrafikens ekonomiska bidrag till samhällsnyttan. Efter
genomförd upphandling fick Trivector Traffic AB uppdraget att genomföra utredningen.
Trivector Traffic AB har 2017-05-29 lämnat rapporten Värdering av kollektivtrafikens
samhällsnytta i Kronobergs län. Rapportens beräkningsmodell visar att samhällsnyttan
för dagens kollektivtrafik i Kronobergs län uppgår till 433 miljoner kronor per år medan
samhällsnyttan för tillkommande kollektivtrafik enligt trafikförsörjningsprogrammet 2014
– 2025 uppgår till 85 miljoner kronor per år. Rapporten har avgränsats så att exempelvis
effekter på regional tillgänglighet, arbetsmarknad och sysselsättning inte finns med i
värderingen.
Trafiknämnden beslöt vid sammanträde den 22 juni 2017 att överlämna rapporten till
regionstyrelsen för information. Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 augusti
redogör Kristoffer Levin från Trivector för rapporten.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Kristoffer Levin, Trivector Traffic AB, kl. 10.00-10.40
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Värdering av kollektivtrafiken samhällsnytta i Kronobergs län
Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 208. Månadsrapport maj 2017 för Region Kronoberg 17RK106

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. maj 2017 ett resultat före
finansnetto på 9 mnkr, vilket är 30 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott
på 18 mnkr, regionens resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 27 mnkr.
Helårsprognosen, från delårsrapporten efter mars, är ett nollresultat.
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter maj
ackumulerat till -95 mnkr. Maj blev en kostnadsmässigt tyngre månad än april med
underskott för såväl läkemedel som material och övriga kostnader. Till detta kommer den
besvärliga bemanningssituationen med hyrpersonal som tynger resultatet. Kostnaden för
hyrpersonal var 18 mnkr i maj och uppgår ackumulerat till 86 mnkr, vilket är 66 mnkr
mer än budgeterat. Förslag till åtgärder motsvarande 60 mnkr har tagits fram för beslut
av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Trafiknämndens redovisar för perioden ett resultat som är knappt 11 mnkr bättre än
budget. Överskottet förklaras främst av positiva avvikelser för Teknik och omkostnader,
Krösatåg Nord och Öresundståg. För Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna
till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För
underhållskostnaderna gäller ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 2017-07-01.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd redovisar
tillsammans ett överskott på 5,3 mnkr. Överskottet beror främst på att läkarbristen leder
till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök och att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST ersättningen redovisar ett underskott på 1,4
mnkr som beror på att PRC har anställt fler ST-läkare för att kunna möta läkarvakanser.
Regionstyrelsens resultat för perioden är 35 mnkr bättre än budget. Under
regionstyrelsen redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är bättre än
budgeterat. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre pensionskostnader och att
regiongemensamma medel inte förbrukats i budgeterad takt.
Övriga nämnder redovisar efter maj endast mindre resultatavvikelser i förhållande till
budget.
För finansieringen, exklusive finansnetto, redovisas efter maj ett utfall som är 11 mnkr
bättre än budget. Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är
lägre till följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för
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skatteintäkterna vägs dock upp av att utfallet från utjämningssystemet och generella
statsbidrag är högre än budgeterat.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 28 mnkr i förhållande till budget till följd
av reavinster från försäljningar av värdepapper.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna månadssammandrag maj 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Månadssammandrag maj 2017 Region Kronoberg
Månadssammandrag maj 2017
Paragrafen är justerad
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§ 209. Månadsrapport juli 2017 för Region Kronoberg 17RK106

Beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
att godkänna månadssammandrag juli 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Månadsrapport för juli 2017 för Region Kronoberg färdigställs den 15 augusti.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
att godkänna månadssammandrag juli 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 210. Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB 17RK45

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Sammanfattning
IT-plattform Småland & Öland AB ägs med en tredjedel vardera av Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län och Smålands Turism AB (Jönköpings län). Sistnämnda
ägare har under 2016 sagt upp gällande aktieägaravtal med övriga ägare och avser att
träda ur bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 150 000 kronor. Bolagets uppdrag är att
”genom den gemensamt framtagna IT-plattformen, med iakttagande av lokaliserings-,
likställighets- och självkostnadsprincipen, tillgängliggöra Småland och Öland för
nationella och internationella besökare”.
Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar län har vid ett antal samråd diskuterat
frågan om fortsatt samarbete inom bolagets verksamhetsområde. Parterna har därvid
enats om att hos Smålands Turism AB begära att få köpa dess ägarandel, med 50 procent
vardera. Kostnaden för aktieköpet är därmed 25 000 kronor per part. Beslut om hur, och
i vilken form, det framtida arbetet inom området ska bedrivas kommer att diskuteras när
detta förvärv skett.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Lennart Värmby (V), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C),
Robert Olesen (S) och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att förvärva 50 procent av Smålands Turism AB:s aktiepost i IT-plattform Småland &
Öland AB till ett värde av 25 000 kronor.
att medel anslås ur regionala utvecklingsnämndens budget 2017 bas- och delenhet
0810300.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Aktieförvärv IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag- Aktieinköp IT-plattform Småland & Öarna AB
Paragrafen är justerad
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§ 211. Ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB 17RK43

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Sammanfattning
Företagsfabriken i Kronoberg AB startades 2008 och ägs av Region Kronoberg, Videum
AB och Linnaeus University Development AB, med en tredjedel vardera. Verksamheten
styrs av ägardirektiv, som årligen utarbetas gemensamt av ägarna.
Bolaget ska sträva efter att hitta nya arbetssätt som möjliggör för företag utanför
inkubatorns fysiska miljö att verka i sin lokala miljö och ändå inkorporeras i inkubatorns
verksamhet. Verksamheten riktar sig till företag med bakgrund i både näringsliv och
akademi i hela länet. Bolaget har en styrelse där samtliga ägare finns representerade.
Ägarna har tillsammans med bolagets styrelseordförande och VD genomfört ett möte
den 21 oktober 2016 med syfte att diskutera bolagets verksamhet och framtida inriktning.
Vid mötet enades parterna om att tillsätta en arbetsgrupp, med representation från de tre
ägarna, med uppdrag att utifrån ägarmötet ta fram en inriktning för bolagets framtida
verksamhet. Arbetet har resulterat i ett reviderat ägardirektiv för 2017 och framåt. Bilagt
förslag till reviderat ägardirektiv har presenterats och diskuterats vid ett ägarmöte den 31
mars 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB från och med 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Fastställande av ägardirektiv för Företagsfabriken i Kronoberg AB
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (ändringar markerade)
Förslag till ägardirektiv för Företagsfabriken från 2017 (efter ändringar)
Paragrafen är justerad
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§ 212. Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling
avseende grön rehabilitering på recept 14LTK1152

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen.
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring ”naturunderstödda
aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och livskvalitet med särskilt fokus
för målgruppen äldre inom länet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 60/2016 att ge FoU-beredningen i uppdrag att undersöka
möjligheter till ett forskningssamarbete med SLU Alnarp angående grön rehabilitering
inom Region Kronoberg. FoU-beredningen har berett ärendet § 6/2017.
Det bedrivs ingen ”grön rehabliteringsverksamhet” idag inom Region Kronoberg för den
målgrupp som huvudsakligen aktuell forskning är aktuell för. Det kan handla om lindring
av lätt eller medelsvår psykisk ohälsa, utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa,
smärttillstånd som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd.
Den evidens som vi kan se utifrån beskriven forskning visar inga tydliga positiva effekter
på förbättrad hälsa och återgång i arbete. I någon studie framkommer förbättring i
upplevd livskvalitet, insikt om sin förmåga och minskad vårdkonsumtion. Fortsatt
forskning krävs för ytterligare kunskaper.
Linneuniversitet har inte pågående forskning inom det specifika fältet men visar intresse
för att inom samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och dem ansöka om extern
finansiering t.ex. från Kampradstiftelsen.
Utifrån detta föreslår FoU-beredningen regionstyrelsen att avslå förslaget om ett
forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön rehabilitering inom Region
Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte finns uppbyggd inom
organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och reducerad
sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas.
Yrkanden
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att ärendets första beslutsats ska ändras till
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"att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) meddelar att de avstår
från att delta i regionstyrelsens arbetsutskotts beslut i ärendet, samt att de återkommer till
regionstyrelsen med eget förslag till beslut.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att avslå förslaget om ett forskningssamarbete med SLU Alnarp avseende grön
rehabilitering inom Region Kronoberg med anledning av att denna verksamhet idag inte
finns uppbyggd inom organisationen samt att evidensläget för goda hälsoeffekter och
reducerad sjukskrivningsnivå för aktuell patientgrupp inte kan styrkas samt
att FoU-beredningen inom ramen för samverkansavtalet mellan Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder möjligheten till forskningssamarbete kring ”naturunderstödda
aktiviteter” med syfte att stärka fortsatt självständighet och livskvalitet med särskilt fokus
för målgruppen äldre inom länet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Uppdrag att undersöka möjligheten till forskning och utveckling avseende grön rehab
på recept
Tjänsteskrivelse- Grön rehabilitering
§6 FoUB Grön rehabilitering
Paragrafen är justerad
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§ 213. Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika 17RK468

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att förhandlingar upptas med angränsande
län för att likställa resa över länsgräns med resa inom länet.
Prissättningen i kollektivtrafiken bygger på ett zonsystem, som i länen i syd skiljer sig
något åt i sin uppbyggnad. Gemensamt är dock att det är dyrast i den första zonen man
åker och att respektive efterföljande zon blir därmed lite billigare. När en resa över
länsgräns företas blir prissättningen följaktligen något högre.
Nuvarande biljettsystem är på väg att fasas ut och ett arbete för att säkerställa en
välfungerande taxe- och biljetteringsmodell i framtida biljettsystem inom kollektivtrafiken
i Sydsverige har påbörjats. I detta uppdrag finns bl a ett förslag till ett nytt Sydtaxeavtal
där rabattering av länsgränsöverskrivande enkelbiljetter är en av punkterna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet pågår.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
§47 TN Svar på motion - Resandet över länsgräns ska bli lika
Svar på motion från trafiknämnden 2017-06-22
Motion - Resandet över länsgräns ska bli lika!
Paragrafen är justerad
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§ 214. Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region
Kronoberg. 17RK554

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Catharina Winberg (M) och Bo Frank (M) har i en motion föreslagit att gröna Region
Kronoberg tar fram en träbyggnadsstrategi likt Växjö kommuns med målet att
50 procent av det som byggs inom Regionen ska vara träbaserat år 2020 och på så vis
prövar om nya, kommande byggnationer är lämpliga träkonstruktioner.
Växjö kommuns strategi avser byggnation inom kommunkoncernens uppdrag varför vi
har uppfattat motionärernas förslag att gälla byggnation inom Region Kronobergs
verksamhetsområde. Ett svar kring detta är utformat av fastighetsförvaltningen.
Slutsatsen i svaret är att trä kan vara ett viktigt byggmaterial som prövas vid lämpliga
nybyggnader inom Region Kronoberg, såsom det har gjorts under de senaste åren utan
en strategi som sätter en viss procentsats.
Regionala utvecklingsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över svaret utifrån sitt
uppdrag. Trä och träbyggnad är en profilfråga för Kronoberg och Småland. Detta är
ytterst manifesterat i FOU-projektet Smart Housing Småland (SHS). SHS har som
yttersta syfte att göra Småland till en spjutspets kring hållbart byggande med särskilt
fokus på trä, glas och digitala lösningar. SHS är kopplat till en trästrategi som är antagen
av de tre smålandslänens regionala utvecklingsaktörer. Trästrategin löper till 2020. Just nu
tas en skogsstrategi fram för samma geografi. En gemensam handlingsplan för trä- och
skogsstrategin ska tas fram för 2018-2020.
Region Kronoberg delar motionärens syn på att träbyggnad är en profilfråga för
Kronoberg. Det är också en fråga som vi aktivt driver regionalt. För att skapa
trovärdighet i det regionala utvecklingsuppdraget är det viktigt att den politiska viljan
återspeglas i den egna verksamheten, inom Region Kronoberg. Bedömningen är att detta
kan och bör göras utan en särskild strategi.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till motionen. Sven Sunesson (C) och Roland Gustbée
(M) instämmer i bifallsyrkandet.
- Robert Olesen (S) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till ordförandeberedningens
förslag.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen 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

Lennart Värmby (V)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.

Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017





Beslutsunderlag
§65 RUN Svar på motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg.
Förslag till beslut - Svar på Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Motion om att införa en träbyggnadsstrategi i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad

Page 30 of 42

Protokoll
Datum: 2017-08-15

§ 215. Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg 17RK666

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Sammanfattning
Till Region Kronoberg har motion ”Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg”
inkommit från Carina Bengtsson (C) och Elizabeth Peltola (C). I motionen föreslås att
regionfullmäktige beslutar:
- Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett Europa
Direktkontor i Region Kronoberg.
- Att ge Regionstyrelsen, i samarbete med Regionala utvecklingsnämnden, i uppdrag att
komplettera nuvarande rådgivning till kommunerna angående EU-ansökningar med
konceptet som används av EU-kontor Skåne Nordost.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslöt § 103/17 att överlämna motionen till regionala
utvecklingsnämnden för yttrande, samt att motionen beslutas av regionfullmäktige den
27 september 2017.
Yrkanden
- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
- Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet att regionstyrelsen rekommenderar
regionfullmäktige besluta
att avslå motionen mot bakgrund av att Region Kronoberg redan idag har ett väl
utvecklat arbetssätt avseende projektrådgivning inom EU-medel.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Svar på motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg
§66 RUN Svar på motion – Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Yttrande över motionen Stärk EU-arbetet inom Region Kronoberg
Motion - Stärk EU-arbetet i Region Kronoberg!
Paragrafen är justerad
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§ 216. Remissyttrande över förändringar i stadgar för Markaryds
folkhögskola 17RK1367

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Markaryds
folkhögskola.

Sammanfattning
Region Kronoberg har av Markaryds folkhögskola beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Remissen gäller ett antal förändringar som Stiftelsen Markaryds
folkhögskola avser göra i stiftelsens stadgar. Enligt kammarkollegiet ska respektive
huvudman yttra sig över huruvida huvudmannen avser att utse ledamot/ledamöter och
suppleanter till stiftelsens styrelse alternativt att man avstår detsamma.
Region Kronoberg är inte huvudman för stiftelsen och har tidigare inte utsett ledamöter
till stiftelsens styrelse. Region Kronoberg har därmed inget att erinra mot förslaget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå styrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Markaryds
folkhögskola.

Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Förändringar i stadgarna för stiftelsen Markaryds folkhögskola
Förslag till beslut- Remissyttrande - förändringar i stiftelsen för Markaryds folkhögskola
Yttrande till kammarkollegiet avseende vissa förändringar i formuleringarna av stadgar för Markaryds
folkhögskola.
Paragrafen är justerad
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§ 217. Valärenden 15RK11

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att entlediga och utse ledamöter/ersättare enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Regionstyrelsen föreslås besluta om entledigande samt fyllnadsval för nedanstående
politiska uppdrag enligt följande:
IT-plattform Småland och Öland AB, styrelse, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Glasrikeuppdraget, styrgrupp, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Smart housing Småland, styrgrupp, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ledamot: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ledamot: Joakim Pohlman (S), Stenbocksgatan 6, 285 33 Markaryd
Nationellt forum för tillväxt, 2017-08-22–2018-12-31
– Entledigande av ersättare: Olof Björkmarker (S), Nygatan 24 B, 352 31 Växjö
– Ny ersättare: Anna Fransson (S), Eklövsgatan 44, 352 59 Växjö
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att entlediga och utse ledamöter/ersättare enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 218. Informationsärende - Positionspapper: Cohesion Policy Post 2020
(Assembly of European Regions) 17RK1258

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg är medlem i det europeiska regional samarbetet Assembly of
European Regions (AER). AER:s generalförsamling antog den 1 juni 2017 ett yttrande
över EU:s policyn för sammanhållningspolitik från och med 2020.
Roland Gustbée (M) informerar från generalförsamlingens möte och om yttrandet.
Diskussionen vid mötet handlade till stor del om ökad samordning och eventuell
sammanslagning av EU:s strukturfonder. Slutsatsen i yttrandet blev i riktning mot mer
samordning mellan fonderna.
Ordförande Anna Fransson (S) informerar om tidigare diskussioner inom AER.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017


Beslutsunderlag
Positionspapper från AER
Paragrafen är justerad

Page 36 of 42

Protokoll
Datum: 2017-08-15

§ 219. Informationsärende - Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner
och Landsting och regeringen om att stärka arbetet med mänskliga
rättigheter
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har sedan 2014 haft en
överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter. Överenskommelsen
har bland annat resulterat i utbildningar, utvecklingsarbete för mänskliga rättigheter i
styrning och ledning samt en MR-plattform som fastställdes av SKL:s styrelse i mars
2017.
SKL och regeringen har nu beslutat om en ny överenskommelse, som bygger på vidare
arbete inom det tre huvudområdena utbildning, styrning och ledning samt den fastställda
MR-plattformen. Överenskommelsen avses gälla i två år, men redovisas för ett år i taget
för att inte föregå riksdagens beslut om budget.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 220. Redovisning av delegationsbeslut
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.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2017














Delegeringsbeslut
17RK4-21 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 21/2017, Remissyttrande-samråd detaljplan
Lenhovda 109:2 med flera Lenhovda samhälle, Uppvidinge kommun
17RK4-22 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 22/2017, Remissyttrande-samråd detaljplan
Södra Ljungskulle 6, Ljungby kommun
17RK4-23 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 23/2017, Remissyttrande-granskning detaljplan
Berghem 1:24 med flera, Ljungby kommun
17RK8-22 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 22/2017. Transaktioner i Pensionsportfölj
17RK8-23 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 23/2017. Transaktioner i Kapitalförvaltningen
17RK17-2 FoU-chefens delegationsbeslut nr 2/2017. Fördelning av medel för forskningsprojekt samt
utvecklings- och förbättringsprojekt
17RK12-17 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 17/2017: Investeringar inom fastighetsanslaget enligt
investeringsplan 2017
17RK4-24 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 24/2017. Remissyttrande detaljplan Åseda
centrum, del av Åseda 12:1, Åseda samhälle (17RK1016)
17RK20-7 Enhetschefen vårdstöd delegationsbeslut nr 6/2017. Avskrivning av fordran
17RK20-8 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 7/2017. Avskrivning av fordran
17RK20-9 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 8/2017. Beslut om kundförlust
17RK4-25 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 25/2017. Remissyttrande Aktualitetsprövning
detaljplan Alvesta kommun (17RK1040)
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17RK25-2 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 2/2017. Val av företrädande vid årstämma för Almi
Småland Invest AB
17RK25-3 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 3/2017. Val av ombud till bolagstämma Öresundståg
AB
17RK16-6 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2017.Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 211017 (17RK1151)
17RK16-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2017. Begäran om utlämnande av handling
(17RK1182)
17RK4-26 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 26/2017. Remissyttrande-samråd detaljplan
Axeln 1 med flera Alvesta samhälle, Alvesta kommun
17RK3-1 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 1/2017. Utlämnande av allmän handling rörande
Länstrafiken i Kronobergs upphandling Trafikupphandlingar LTK 2018-1
17RK16-7 Regionjuristens delegationsbeslut nr 6/2017. Yttrande i mål nr 2227-17 (17RK1222)
17RK8-24 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 24/2017. Mottagning av delgivningskvitto från
kronofogdemyndigheten, 22-104141-17
17RK4-27 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 27/2017. Yttrande över detaljplan Klockaren 8
m.fl. Ljungby stad, Ljungby kommun (17RK1090)
17RK4-28 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 28/2017. Yttrande över detaljplan Norrby 1:1,
Öjaby, Växjö kommun (17RK1048)
17RK14-2 Planeringschefens delegationsbeslut nr 2/2017: Investeringar inom medicinsk teknisk
utrustning, inventarier och övrig utrustning enligt investeringsplan 2017
17RK14-3 Planeringschefens delegationsbeslut nr 3/2017: Investeringsbeslut gällande medicinteknisk
utrustning till Ljungby lasarett (testamenterade medel)
17RK24-5 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 5/2017- Beslut om anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer, tillsvidareanställningar 2017-05-01--2017-04-30.
17RK36-17 Regiondirektörsbeslut nr 17/2017. Ställföreträdande regional utvecklingsdirektör vid
regional utvecklingsdirektörs frånvaro 2017-06-26 -- 2017-06-29.
17RK8-25 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 25/2017. Transaktioner i Kapital och
Pensionsportföljen
17RK8-26 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 26/2017. Transaktioner i Kapitalförvaltningen
17RK4-29 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 29/2017. Remissyttrande - samråd detaljplan
för del av Bökhult 2:1 (Norra Ringvägens förlängning), Älmhults kommun (17RK1218)
Paragrafen är justerad
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§
Anmälningar för kännedom
221.
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Yttranden
Lennart Värmby (V) och Charlotta Svanberg (S) lyfter fråga om information om
upphandling och uppföljning av privata utförare vid kommande sammanträde.
Under ärendet yttrar sig även kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, augusti 2017
Anmälningar
- Cirkulär 17:38 - Arbetsrättsliga villkor vid upphandling.
- Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T.
- 17RK134-12 Protokoll från sammanträde 2017-05-29.
- Cirkulär 17:39 - Studiestartsstöd. Ett nytt medel i kommunens rekryterande arbete till
grundläggande och gymnasial utbildning.
- Cirkulär 17:40 - Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, Meddelarskyddslagen
(2017:151).
- 15RK11-181 Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Kristianstad.
- 15RK11-182 Entledigande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i Kalmar.
- 16RK1371-7 Protokoll årsmöte Sydsvensk regionbildning ideell förening, april 2016.
- 16RK1371-3 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 2016-05-25.
- 16RK1371-6 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 2016-11-24.
- 16RK1433-14 Beslut från Ljungby kommun angående Region Kronobergs indelning i valkretsar.
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- 16RK1371-2 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 2016-02-18.
- 16RK1371-4 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 2016-08-25.
- 16RK1371-5 Protokoll styrelsemöte Regionsamverkan Sydsverige, 2016-10-07.

Paragrafen är justerad
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§ 222. Remissyttrande – Handlingsplan Värends räddningstjänst 2017
17RK1373

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Värends
räddningstjänst.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Värends räddningstjänst beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget.
Expedieras till
Regionstyrelsen, augusti 2017






Beslutsunderlag
Beslutsunderlag handlingsplan Värends räddningstjänst
Remiss handlingsprogram Värends räddningstjänst
Följebrev - Remiss avseende reviderat handlingsprogram för Värends Räddningstjänst
Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, remissutgåva
Riskutredning 2017 - Komplement till handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor,
remissutgåva
Paragrafen är justerad
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