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ÄRENDELISTA
§ 223
§ 224
§ 225
§ 226
§ 227
§ 228
§ 229
§ 230
§ 231
§ 232
§ 233
§ 234
§ 235
§ 236
§ 237
§ 238
§ 239
§ 240
§ 241
§ 242
§ 243
§ 244
§ 245
§ 246
§ 247
§ 248
§ 249
§ 250
§ 251
§ 252

Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Informationsärende - Avstämning budget 2017 med flerårsplan 2018-2019 för
hälso- och sjukvårdsnämnden, kl. 9.00
Inbjudningar till kurser och konferenser
Justering av protokoll från regionstyrelsen den 12 september 2017
Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen den 12 september 2017
Regiondirektörens rapport
Informationsärende - Oberoende av inhyrd personal i vården, gemensamt projekt
med SKL
Informationsärende - Barnens bästa i Kronoberg
Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 - verksamhetsplaner och driftbudget
Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016
Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan
Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Partistöd 2018
Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
Digital utomlänsfakturering
Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg primärvård
Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud –
Reviderad Regelbok 2018
Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
Heltid
Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län
HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17
Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.
m
Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
(BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning
(BAL T) med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård
Ändringar och tillägg i lokala kollektivavtal enligt överenskommelse i HÖK T
2017-04-01
Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
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§ 253
§ 254
§ 255
§ 256
§ 257

Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
Remissyttrande – Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU
2017:38)
Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar för kännedom
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§ 223. Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt
att justeringen sker den 5 september 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt
att justeringen sker den x september 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 224. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 31 augusti 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 31 augusti 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 225. Informationsärende - Avstämning budget 2017 med flerårsplan 20182019 för hälso- och sjukvårdsnämnden, kl. 9.00 15RK947

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade § 101/2016 att hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och
hälso- och sjukvårdsdirektören kvartalsvis ska kallas till regionstyrelsens arbetsutskott för
avstämning och dialog kring den ekonomiska utvecklingen för hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) och hälso- och
sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson informerar om följande:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden antog § 67/2017 en handlingsplan för
kostnadsreduceringar i hälso- och sjukvården. Vid mötet redovisas lägesrapport för
åtgärderna i planen samt tidigare beslutade åtgärder.
- Som en del i den fastställda handlingsplanen ingår oberoende av hyrpersonal.
Hyrpersonalen i hälso- och sjukvården i Region Kronoberg har hittills under 2017
inneburit en merkostnad på cirka 70 miljoner kronor. Plan för utfasning av olika
yrkesgrupper finns, med målsättningen att regionen ska vara oberoende av hyrpersonal
till den 1 januari 2019. Lägesrapport för vidtagna åtgärder redovisas.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V), Sven Sunesson (C), Suzanne Frank
(M), Roland Gustbée (M), ersättaren Yngve Filipsson (L) och regiondirektören Martin
Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Charlotta Svanberg, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Roland Gustbée, 1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tryggve Svensson, 2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
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Paragrafen är justerad
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§ 226. Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lämna inbjudan utan åtgärd.
Sammanfattning
Inför mötet har följande inbjudan inkommit:
1. Stora Tillväxtdagen 2017 - tema: Företagen, staten och kapitalet, den 26 oktober 2017,
Umeå. Arrangör: Tillväxtverket. Information om program finns på
www.delegia.com/tillvaxtdagen2017
Paragrafen är justerad
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§ 227. Justering av protokoll från regionstyrelsen den 12 september 2017
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Roland Gustbée att justera mötets protokoll samt
att justering görs den 18 september 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den x september 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2017
Paragrafen är justerad
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§ 228. Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen den 12
september 2017
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 7 september 2017.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 7 september 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2017
Paragrafen är justerad
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§ 229. 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, september 2017
Paragrafen är justerad
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§ 230. Informationsärende - Oberoende av inhyrd personal i vården,
gemensamt projekt med SKL 16RK2368

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en lägesrapport
över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal inom vården". Vid
sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017


Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Oberoende av hyrpersonal inom vården lägesrapport
Paragrafen är justerad
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§ 231. Informationsärende - Barnens bästa i Kronoberg 17RK153

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om arbetet inom det länsövergripande projektet Barnens bästa i Kronoberg
redovisas.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande

Lars Uddbäck, utvecklingsledare folkhälsa och social utveckling
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
Paragrafen är justerad
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§ 232. Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 - verksamhetsplaner och
driftbudget 17RK1117

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå, i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslöt § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för
Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och
fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen föreslås uppdra åt nämnderna och Grimslövs folkhögskola att fastställa
verksamhetsplan och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå, i enlighet
med bilagda anvisningar.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional
utvecklingsnämnden, kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag
att ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram för
underliggande driftsnivå, i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Verksamhetsplaner och driftbudgetram - nämnder och styrelser.
Verksamhetsplan och driftbudgetram - uppdrag till nämnder och styrelse, tjänsteskrivelse
§81 RF Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020
Paragrafen är justerad
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§ 233. Regionstyrelsens årliga beslut om den verksamhet som har bedrivits i
de av Region Kronoberg hel- och delägda bolagen under 2016
17RK933

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 a och 1 b §§ ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje
sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen
finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till regionstyrelsen. I
yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, hel- eller delägt bolag framgår
om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten bedöms ha uppfyllts under
föregående år och om verksamheten bedrivits i enlighet med de kommunala
befogenheterna.
Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det årliga beslutet
omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procent.
Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett helägt bolag som hålls vilande
och därmed bedrivs ingen verksamhet inom bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av Region
Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet
AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB
samt IT-plattform Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2016,
att den verksamhet som har bedrivits i de av Region Kronoberg hel- och delägda
bolagen AB Destination Småland, Ryssbygymnasiet AB, Kulturparken Småland AB,
Växjö Småland Airport AB, AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI
Företagspartner Kronoberg AB, Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform
Småland & Öland AB under 2016 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017















Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om verksamheten i de av Region Kronoberg hel- och
delägda bolagen under 2016
Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags verksamhet under 2016,
tjänsteskrivelse.
Granskning av AB Destination Småland:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Destination Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit under
föregående år 2016
Granskning av Kulturparken Småland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Kulturparken Småland: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen , som bolag bedrivit under
föregående år (2016)
Granskning av Företagsfabriken i Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse.
Företagsfabriken i Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av IT-plattform Småland & Öland AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
IT-plattform Småland & Öland AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år (2016)
Granskning av Växjö Småland Airport AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Växjö Småland Airport AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag bedrivit
under föregående år (2016)
Granskning av Ryssbygymnasiet AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
RyssbyGymnasiet: Uppföljning av verksamhet enligt verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under 2016.
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Granskning av AB Regionteatern Blekinge Kronoberg:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolag
bedrivit under föregående år(2016)
Granskning av ALMI Företagspartner Kronoberg AB:s verksamhet under år 2016, tjänsteskrivelse
Almi Företagspartner Kronoberg AB: Uppföljning av verksamhet enligt kommunallagen, som bolaget
bedrivit under föregående år(2016)
Paragrafen är justerad

Page 18 of 58

Protokoll
Datum: 2017-09-05

§ 234. Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2016 17RK932

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Sammanfattning
I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av Region
Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2016 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3 procentenheter.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda bolag är
baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens utförande år 2016.
Uppföljningen påvisar inga större brister i den interna kontrollen.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017












Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016
Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år 2016, tjänsteskrivelse
Destination Småland: Rapportering av internkontrollens utförande 2016
Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för RyssbyGymnasiet
Uppföljning av intern kontrollplan 2016- innehåll för RyssbyGymnasiet
Redogörelse för den interna kontrollen 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för Intern kontrollplan 2016 för Kulturparken Småland AB
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Växjö Småland Airport AB
Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Redogörelse för internkontrollens utförande år 2016 i Almi Företagspartner Kronoberg AB
Redogörelseav internkontrollens utförande år 2016 i Företagsfabriken i Kronoberg AB
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Redogörelse av internkontrollens utförande år 2016 i IT-plattform Småland & Öland AB
Paragrafen är justerad
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§ 235. Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan 17RK1321

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Sammanfattning
En rekryteringsprognos för den närmaste tioårsperioden med tillhörande handlingsplan
har arbetats fram. Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal
tillsvidareanställda, åldersstruktur, kommande pensionsavgångar och personalomsättning,
dels på totalnivå för Region Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och
yrkeskategori.
Rekryteringsprognosen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta identifieringen av
relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och konkretisera åtgärdsbehovet
av ytterligare insatser i syfte att underlätta kompetensförsörjningen på både kort och lång
sikt. Kompetensförsörjningsplanen inleds med rekryteringsprognos och analys av
respektive personalgrupp och avslutas med en handlingsplan med målgruppsanalys. I
bilaga 1 återfinns sammanställning över antalet utbildningsplatser i ett urval av för
Region Kronoberg centrala utbildningar. I bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.
Rekryteringsprognosen visar att de främsta bristgrupperna är och kommer att vara
Specialist- och överläkare, Sjuksköterska grund, Sjuksköterska specialist och Medicinska
sekreterare. På sikt befaras också en brist på grupperna Kock och
Undersköterska/skötare.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Lennart Värmby (V) och HR-direktören
Caroline Palmqvist.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Föredragande

Caroline Palmqvist, HR-direktör
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rekryteringsprognos 2017-2026
Rekryteringsprognos 2017-2026
Paragrafen är justerad
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§ 236. Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016 15RK2014

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni
räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år
(avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska
redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt
räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016
Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas redovisning
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
Paragrafen är justerad
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§ 237. Partistöd 2018 17RK1597

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till
45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 238. Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018 16RK1433

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda att
Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att tillfråga
länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Lessebo
kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot regionstyrelsens förslag.
Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av två valkretsar. Älmhults
kommun har ej inkommit med synpunkter
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018.
att överlämna regionfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen i Kronobergs län för
fastställande.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 239. Digital utomlänsfakturering 17RK1622

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region
kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering,
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som
fastställts i Ineras regelverk,
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare samt
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.
Sammanfattning
Behov av att landsting och regioner effektivt kan fakturera varandra för utförd vård av
patienter som bor i annat landsting/region har uppstått. I och med det fria vårdvalet har
dessutom antalet utomlänspatienter ökat. Likaså ökar antalet besök hos läkare på nätet
snabbt och därmed antalet utomlänsfaktureringar.
Genom att hantera ett digitalt fakturaunderlag som en faktura refererar till kan
hanteringen göras effektivare och säkrare. En arbetsgrupp bestående av 7 landsting och
regioner har utarbetat ett förslag till information i fakturaunderlaget jämte en
handledning. Alla landsting och regioner har vidare varit med i arbetet genom det nätverk
kring utomlänsfakturering som bildades inom SKL 2016.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att fakturaunderlag avseende utförd vård av patient tillhörande annat landsting/region
kan lämnas ut och sändas genom Ineras tjänst för utomlänsfakturering,
att utlämnandet ska ske med stöd av schablonmässig menprövning samt principer som
fastställts i Ineras regelverk,
att uppdra åt Inera i rollen som personuppgiftsbiträde att verkställa beslut om
utlämnande till angiven mottagare samt
att fastställa Ineras regelverk för digital utomlänsfakturering.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Digital utomlänsfakturering
Digital utomlänsfakturering, tjänsteskrivelse
Regelverk digital utomlänsfakturering v1.2
Bilaga 1 - PM Uppgiftsutlämnande vid landstingsfakturering för utomlänsvård
Bilaga 2- Förstudierapport kommunikationslösning utomregional fakturering
Bilaga 3 - Så fungerar tjänsten Utomlänsfakturering
Paragrafen är justerad

Page 28 of 58

Protokoll
Datum: 2017-09-05

§ 240. Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval
Kronoberg - primärvård 17RK1181

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering
Sammanfattning
Vårdersättningen fastställdes av regionfullmäktige i juni månad till 3 969 kr i samband
med beslut om budget för nästkommande år. Prisuppräkning för år 2018 gjordes med 2,7
procent enligt LPIK inklusive läkemedel. När vårdersättningen inkluderas med
momskompensation på 2 procent uppgår den till 4 048 kr.
Ny lagstiftning planeras för 2018 ersätta nuvarande Betalningsansvarslag.
Samverkansavtal som reglerar ansvarsfördelningen mellan aktörerna i Kronobergs län ska
till dess vara klart.
Under 2018 planerar Region Kronoberg att utöka antalet e-hälsotjänster som exempelvis
kontakt via videolänk.
I Region Kronobergs budget för 2018 fastställdes att minst 75 procent av läkarna ska
vara specialist i allmänmedicin.
Något nyckeltal har tagits bort och andra har utvecklats.
Förfrågningsunderlagets handlingar och bilagor har omarbetats. Jämställdhetsperspektiv
beaktas i uppföljning.
När regionfullmäktige i september fattat beslut ska leverantörerna skriftligen informeras.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet utan återkommer med eget yrkande till regionstyrelsens behandling av
ärendet.
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna reviderad Uppdragsspecifikation 2018, med bilaga Ekonomisk reglering
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Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017




Beslutsunderlag
Uppdragsspecifikation 2018 med Ekonomisk reglering, Vårdval Kronoberg - primärvård
Uppdragsspecifikation 2018 Vårdval Primärvård, tjänsteskrivelse
Bilaga 1: Ekonomisk reglering Vårdval Kronoberg primärvård 2018, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 241. Vårdval Kronoberg – Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval
hud – Reviderad Regelbok 2018 17RK1180

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde i juni budgetram för Vårdval hud. Prisuppräkning för 2018
görs med 2,7 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2018 är 20,6 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för patienter
folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter utgör ett
kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2018 är 17,1 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom Vårdval hud.
Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion över hela året.
Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får ersättning för
utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder som innebär att flera
åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna är en standardmodell och
utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Ett nytt tilläggsuppdrag medicinska bad kombinerat med ljusbehandling har tillkommit.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Regelbok 2018 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård, Vårdval hud
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Vårdval Kronoberg - Specialiserad hudsjukvård i öppen vård, Vårdval hud - Reviderad Regelbok 2018.
Specialiserad hudsjukvård i öppen vård - Regelbok 2018
Paragrafen är justerad
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§ 242. Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 17RK1515

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt kulturnämnden att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar
Sammanfattning
Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I Region
Kronoberg är det kulturnämnden som ansvarar för administration och fördelning av
statsbidrag till regional kulturverksamhet i enlighet med den statliga förordningen
2010:2012. Av reglementet för kulturnämnden framgår att statsbidraget ska fördelas i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar. Anvisningarna som beskrivs i
beslutsunderlaget föreslås gälla från 2018 och tills vidare.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att uppdra åt kulturnämnden att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet i
enlighet med regionstyrelsens anvisningar
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen
Anvisningar inför fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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§ 243. Heltid 17RK1595

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Sammanfattning
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är
avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer
jämställt samhälle.
I samtliga centrala löneavtal som tecknades under 2017 står det att arbetsgivaren bör
verka för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta heltid och att
anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning. Utöver detta kom
Kommunalarbetarförbundet och SKL överens om att tillsvidareanställning på heltid ska
vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska ha en plan för hur andelen
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och
utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-0531. Planen ska utarbetas tillsammans med lokala företrädare för
Kommunalarbetarförbundet.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens personalutskott vid sammanträde den 29 augusti.
Yrkande
Robert Olesen (S) yrkar bifall till regionstyrelsens personalutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M).
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Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Heltid
Beslutsunderlag: Heltid
Paragrafen är justerad
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§ 244. Bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag, Almi Företagspartner Kronoberg AB. Moderbolaget ALMI
Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till ny bolagsordning. För att
säkerställa att bolaget uppfyller ABL (aktiebolagslagen) har en grundlig översyn
genomförts inför den nya samverkansperioden med förslag till förändringar och
kompletteringar. Bolagsordningen har bland annat anpassats efter ny bestämmelse om
vinstutdelning, vilket innebär att någon vinstutdelning ej ska ske.
Förslaget har kompletterats med reglering om förköp då det finns fler ägare i bolaget och
förköp inte regleras i andra avtal eller överenskommelser. Förändringar enligt ABL har
även gjorts gällande firmateckning, öppnande av bolagsstämma samt ärende på stämman.
Anpassningar har även gjorts till följd av förändringar i kommunallagen sedan
föregående bolagsordning upprättades, föremålet för bolagets verksamhet ska anges i
bolagsordningen och lyder: ”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka
utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt
verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet
i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och
finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed
hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler.
Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank och
finansieringsrörelse.
Föreslås också i bolagsordningen att antalet ledamöter ändras från 6 till 4 – 6 ledamöter
för att förhindra att styrelsen inte blir beslutsför om någon ledamot avgår under sin
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer bolagsordning avseende ALMI Företagspartner
Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa bolagsordning för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
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Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017






Beslutsunderlag
Förslag till beslut Bolagsordning Almi Företagspartner Kronobergs län AB
§84 RUN Bolagsordning avseende ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Tjänsteskrivelse om översyn av bolagsordning
Reviderad bolagsordning 2017
Bolagsordning Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Paragrafen är justerad
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§ 245. Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Sammanfattning
Region Kronoberg deläger det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronobergs län
AB. Moderbolaget ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till
nytt ägardirektiv (ägaranvisning). Förändringarna i direktivet är av marginell karaktär och
påverkar inte verksamheten i det regionala bolaget. Tidigare regional prioritering från
Region Kronoberg kvarstår, vilken avser inriktningen mot att stödja nya branscher, som t
ex små branscher som befinner sig i ett tidigt men utvecklingskraftigt skede och företag
inom de kulturella och kreativa näringarna.
Det finns behov av utveckling och modernisering av ALMI, inte minst inom området
digitalisering, varför en ny strategi har arbetats fram av moderbolaget i samverkan med
de regionala ALMI-bolagen och de regionala ägarna, för att utveckla verksamheten både
internt och för kund. Strategin träder i kraft 1 januari 2018 och innebär bland annat att
företag i startfasen ingår i målgruppen och att regionala, operativa partnerskap etableras
inom nystartområdet. Samarbete mellan de olika aktörerna inom företagsfrämjande
systemet är redan etablerat i Kronoberg.
Samverkan med ALMI Invest utökas inom ramen för ledordet ”Ett ALMI”. Hållbarhet
ska vara en central komponent i alla kundmöten och kunderbjudanden.
De nya måltalen från januari 2018 inbegriper fokus på tidiga skeden, kvinnors
företagande och företagare med utländsk bakgrund samt hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut Ägardirektiv
§83 RUN Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län 2018
Förslag till ägardirektiv
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Sammanfattning av nya strategin gällande ägardirektiv
Måltal för regionala bolag 2018
Paragrafen är justerad
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§ 246. Samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronobergs län 17RK44

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Sammanfattning
Almi Företagspartner AB och Region Kronoberg driver gemensamt ett regionalt
utvecklingsbolag med firma Almi Företagspartner Kronoberg AB i vilket Moderbolaget
innehar 51 % av antalet aktier och ALMI Företagspartner Kronoberg innehar 49 % av
antalet aktier. ALMI Företagspartner AB har vid ägarsamråd presenterat förslag till nytt
samverkansavtal gällande perioden 1 januari 2018 – 31 december 2021. Förslaget innebär
ett förtydligande av att verksamheten och dess finansiering fastställs vid den årliga
dialogen mellan Parterna om ägaranvisningar och finansiering, vilka antas på
bolagsstämma. Avtalet förtydligar också att styrelsens ledamöter företrädesvis ska
rekryteras enligt den styrelseprofil som ägarna kommit överens om och där relevant
erfarenhet från näringslivet är väsentlig. Parterna är enligt avtalet öppna för att anpassa
verksamheten vid eventuell förändring av regionindelning med möjlighet till
omförhandling om detta medför väsentliga förändringar av förutsättningarna.
Verksamheten i ALMI Företagspartner Kronobergs län utgår från ägarnas uppdrag enligt
ägaranvisningen, vilken görs i särskild ordning.
Föreslås att regionfullmäktige fastställer samverkansavtal avseende ALMI
Företagspartner Kronobergs län 2018.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa samverkansavtal för ALMI Företagspartner Kronoberg AB.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut Samverkansavtal
§85 RUN Samverkansavtal avseende ALMI Företagspartner Kronobergs län
Förslag till samverkansavtal
Samverkansavtal avseende Almi Företagspartner Kronoberg AB (efter ändringar)
Paragrafen är justerad
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§ 247. HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund
samt överenskommelse om Med.stud.17 17RK1519

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17,
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 2 maj
2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde Läkare. I
förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som vikarierar
på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare. Sveriges kommuner och
landsting.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse
rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund
besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 – i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17,
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt
överenskommelse om Med.stud.17
Beslutsunderlag - Anta HÖK Läkarförbundet cirkulär 17 28
Paragrafen är justerad
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§ 248. Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder m. m 17RK1546

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra
ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Märket har fastställts i
avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och motsvarande ändringar och tillägg
som har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts där det har varit påkallat.
Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2017.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:26 Överenskommelse om öndringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarkandspolitiska åtgärder m.m. från Svergies Kommuner och Landsting
Beslutsunderlag BEA T BUI T BAL T med kommunal cirkulär 17 26
Paragrafen är justerad
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§ 249. Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med OFR:s
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 17RK1548

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet, jämte i förbundsområdet ingående organisationer, och
AkademikerAlliansen, och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, som
tidigare har överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och, i tillämpliga delar,
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna
gäller från och med den 1 april 2017.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T)
Beslutsunderlag - Cirkulär 17 29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
Paragrafen är justerad
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§ 250. Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 17RK1549

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01. Parterna träffade den 8 juni 2017
överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet innebärande HÖK 16 i lydelse
fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt anges.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Paragrafen är justerad
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§ 251. Ändringar och tillägg i lokala kollektivavtal enligt överenskommelse i
HÖK T 2017-04-01 17RK1550

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15.
Parterna träffade den 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGS-KL som
ersätter AB § 28 mom.9.
Förslag till beslut
Personalutskottet föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
från S
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
SKL Pacta
Paragrafen är justerad
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§ 252. Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård 17RK865

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Britt-Louise Berndtsson (C) har i en motion föreslagit att införa automatstartad
reservkraft fullt inom primärvård och tandvård som kan sättas igång snabbt vid elavbrott.
Ambition att detta ska vara genomfört under innevarande mandatperiod.
Det finns inga lagliga krav på att det ska finnas reservel inom primärvård och
folktandvård. Under senaste elva åren har Region Kronoberg endast registrerat sex
avvikelser orsakade av elavbrott.
Regionstyrelsen anser, mot bakgrund av redovisade antal avvikelser i förhållande till den
kostnad som det innebär att inrätta reserv-el fullt ut inom primärvården och tandvården,
att motionen avslås främst mot bakgrund av de investeringskostnader som uppstår för
Region Kronoberg.
För att besluta om och i vilken omfattning reservel ska finnas inom primärvård och
tandvård föreslås att regionstyrelsen utreder frågan vidare inför senare beslut i ärendet.
Yrkande
Sven Sunesson (C) lämnar följande ändringsyrkande till ordförandeberedningens andra
beslutsats:
att motionen ska anses besvarad.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och ersättaren Yngve Filipsson (L).
Beslutsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt Sven Sunessons (C).
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Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda behovet av reserv-el inom primärvård och
tandvård för redovisning på regionstyrelsens sammanträde den 19 december, samt
att därmed avslå motionen.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och tandvård
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård.
Paragrafen är justerad
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§ 253. Svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67 år
17RK668

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M) föreslår i en motion
- att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns.
I pensionsåldersutredningen som lämnades till socialdepartementet i september 2016,
föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017



Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
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Paragrafen är justerad
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§ 254. Remissyttrande – Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i
välfärden (SOU 2017:38) 17RK1135

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.
Regeringen tillsatte i mars 2015 en utredning för att utreda förutsättningarna för och
föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras.
Utredningen redovisade huvuddelen av sina uppdrag i delbetänkandet Ordning och reda
i välfärden (SOU 2016:78) i november 2016. Regionstyrelsen antog § 38/ 2017 ett
remissyttrande över delbetänkandet.
I slutbetänkandet redovisas de återstående frågorna. Dessa rör utformning av bättre
kvalitetskrav och system för uppföljning för välfärdstjänster, hur Inspektionen för vård
och omsorgs register kan förbättras samt vissa statistikfrågor.
Regionstyrelsen föreslås lämna följande synpunkter på remissen:
- Region Kronoberg ser att det finns ett behov av att begränsa vinster i välfärden. Ingen
vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvalitet och patientsäkerhet, utan skattemedel
som är avsedda för den gemensamma välfärden ska användas där. Obegränsade
vinstuttag riskerar att påverka förtroende, kvalitet och styrning av välfärden negativt.
- Region Kronoberg delar utredningens uppfattning att en vinstbegränsning inte kan
ersättas av utökade kvalitetskrav. Regionen betonar särskilt att den omfattande
uppföljningen som detaljerade kvalitetskrav skulle innebära, skulle medföra en stor
administrativ börda för verksamheterna.
- Utredningen bör kompletteras med förtydligande av hur vinst kan begränsas för
hyrpersonalbolag som har offentlig sektor som kund.
- Region Kronoberg har tidigare erfarenhet av problem vid medicinsk granskning av
privatdrivna vårdcentraler och ser därför positivt på införande av sekretessbrytande
bestämmelser för tillsyn och uppföljning.
- Lagstiftning behöver tas fram som möjliggör att journalgranskning hos privata utförare
kan genomföras digitalt. Digital granskning är en förutsättning både för att fullständig
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uppföljning ska kunna göras och för att uppföljning ska kunna göras på ett likvärdigt sätt
för både offentliga och privata utförare.
- Det är svårt att ta fram kvalitetsparametrar och kravställningar vid upphandling. Region
Kronoberg ser därför positivt på att Upphandlingsmyndigheten ges utökade resurser för
att vara ett stöd i detta.
Yttrande
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de inte
deltar i beslutet utan återkommer med eget yrkande till regionstyrelsens behandling av
ärendet.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Remissyttrande - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU
2917:38)
Remissyttrande - Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), remissbrev
Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), remissutgåva
Paragrafen är justerad
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§ 255. Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till
folkhögskolorna 17RK1257

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sedan 1970-talet årligen fastställt ett
schablonbelopp som rekommendation och underlag för beräkning av interkommunala
ersättningar för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor.
Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid
i stort följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock
förekommit och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa
rekommendationen.
En arbets- och referensgrupp, utsedd av SKL och med representanter från regioner och
landsting, RIO, OFI och Folkbildningsrådet, har därför undersökt om det går att ta fram
ett nytt system för interkommunal ersättning. Uppdraget var att hitta en modell som
stimulerar till mobilitet, är enkel och tydlig samt bidrar till stabilitet och effektivitet
(finansiellt och administrativt) både för huvudmän och för folkhögskolor.
Resultatet av arbets- och referensgruppens arbete är att det inte motiverat att föreslå en
helt ny modell i nuläget, men att man i processen har identifierat ett antal utmaningar
med modellen framöver. Förslaget presenterades för SKL:s beredning för kultur och
fritid 2017-06-08. De beslutade att skicka ut förslaget på remiss tillsammans med några
kompletterande frågor.
Region Kronoberg har inget att erinra mot förslaget. Bilagt finns regionstyrelsens förslag
till yttrande samt svar på frågeställningarna.
Förslag till beslut
Ordförandeberedninge föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Sveriges
Kommuner och Landsting.
Expedieras till
Regionstyrelsen, september 2017


Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
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Förslag: Remissyttrande - Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna
Remiss Översyn interkommunal ersättning till folkhögskolor
Paragrafen är justerad
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§ 256. 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, september 2017


Delegeringsbeslut
17RK10-5 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2017. Beslut om varning enligt AB §11 (Se
dnr 17RK1564)
Paragrafen är justerad
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§
Anmälningar för kännedom
257.
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, september 2017
Anmälningar
- Cirkulär 17:42 - Budgetförutsättningar för åren 2017–2020.
- 17RK1158-3 Namnlista.
- 17RK1158-2 Upprop angående rättvisa OB- tillägg.
- 17RK1158-4 Svar på skrivelse.
- 17RK1158-1 Skrivelse angående rättvisa ob-tillägg till den politiska ledningen i Region Kronoberg.
- 17RK1210-1 Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting.
Paragrafen är justerad
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