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§ 258 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 18 oktober 2017.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den x oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 259 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 12 oktober 2017 med
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Följande extra ärende föreslås läggas till dagordningen:
– Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 12 oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 260 Tidssättning av motion - Ökat inflytande
för personalen (17RK1692)

Beslut

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

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson
(L) har lämnat en motion till regionfullmäktige om intraprenad på Ljungby
lasarett. Motionen har följande yrkanden:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad.
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad.
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i
februari 2018.
– Anna Fransson (S) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) yrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att bara ett förslag till beslut finns. Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Suzanne Franks (M) yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 Motion angående ökat inflytande för personalen.
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Paragrafen är justerad
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§ 261 Tidssättning av motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om översyn av
regelverket för journaler på nätet för att ge större möjlighet för läkare att notera
tidiga hypoteser av diagnoser utan att riskera onödig oro hos patienter. Motionen
har följande yrkande:
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att
införas i Cosmic, genom att använda sökordet "tidiga hypoteser".
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 Motion angående översyn av journaler på nätet
Paragrafen är justerad
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§ 262 Tidssättning av motion - Inför
vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin (17RK1833)

Beslut

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

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson
(KD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om införande av vårdval för
barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet. Motionen har följande yrkande:
att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrins verksamhet.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) yrkar att motionen ska behandlas av regionfullmäktige i
december 2017.
– Robert Olesen (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M) samt ersättarna Yngve
Filipsson (L), Charlotta Svanberg (S) och Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 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) yrkande röstar Nej.
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Voteringen utfaller med följande resultat:
Namn
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Sven Sunesson (C)
Helen Bengtsson (S)
Michael Öberg (MP)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
4

3

0

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

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 Motion - inför vårdval för Barn- och ungdomspsykiatrin
Paragrafen är justerad
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§ 263 Ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB
2017 (17RK43)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Anna Fransson (S) till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB, med Sven Sunesson (C) som ersättare.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB har aviserat en extra bolagsstämma under
oktober 2017. Vid bolagsstämman kommer endast beslut om nytt ägardirektiv att
behandlas. Förslaget till nytt ägardirektiv fastställdes av regionfullmäktige §
118/2017.
Tid och plats meddelas när samtliga ägare beslutat om direktivet, vilket sker under
inledningen av oktober.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att utse Anna Fransson (S) till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB.
Expedieras till

Företagsfabriken i Kronoberg AB
Anna Fransson (S)
Sven Sunesson (C)
Paragrafen är justerad
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§ 264 Inbjudningar till kurser och
konferenser (17RK111)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna inbjudan till Folkhälsan, en del av framtiden till
folkhälsoberedningen för eget ställningstagande,
att två deltagare vardera från majoriteten och oppositionen i arbetsutskottet deltar
vid sjukvårdsdialog med socialministern den 22 november 2017,
att en deltagare varder från majoriteten och oppositionen i arbetsutskottet ges
möjlighet att delta vid konferenserna En trygg valrörelse den 11 december 2017
och Energitinget den 9 november 2017 samt
att övriga inbjudningar lämnas utan åtgärd.
Sammanfattning

Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit:
– Folkhälsan, en del av framtiden! - Fokusområde alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT), flera tillfällen under november. Arrangör: Länsstyrelsen i
Kronobergs län med flera.
– Arkiven och politiken, 15 november 2017 , Tingsryd. Arrangör: Arkivförbund
Sydost.
– Sjukvårdsdialog med socialministern och den Västra och Södra
sjukvårdsregionen, 22 november 2017, Malmö. Arrangör: Socialdepartementet.
– En trygg valrörelse, 11 december 2017, Stockholm. Arrangör: Sveriges
Kommuner och Landsting.
– Vem f-n tar ansvar - Nationell konferens 12 mars 2018, Stockholm. Arrangör:
SKL, med flera. Mer information på: vemfn.se/konferens/
– Blekingedagen 2017 - Blekinges framtida möjligheter och utmaningar, 25
oktober 2017, Karlshamn. Arrangör: Region Blekinge. Mer information finns på
bit.ly/blekingedagen2017.
– EnergiTing Sydost 2017, 9 november 2017, Ljungby. Arrangör: Energikontor
Sydost. Mer information på www.energikontorsydost.se/energiting-sydost.
Expedieras till

Folkhälsoberedningen
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Beslutsunderlag






Inbjudan politikerutbildning om folkhälsa och ANDT.
Inbjudan - Arkiven och politiken
Inbjudan sjukvårdsdialog Västra och Södra sjukvårdsregionen.
Inbjudan - En trygg valrörelse 2017-12-11

Paragrafen är justerad
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§ 265 Justering av protokoll från
regionstyrelsen den 24 oktober 2017

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den 25 oktober 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den x oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 266 Godkännande av föredragningslista
för regionstyrelsen den 24 oktober
2017

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ärendet Region kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 läggs till
föredragningslistan.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 19 oktober 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 19 oktober 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 267 Svar på medborgarförslag – Regler
för hur personalen får vara klädd
(17RK1502)

Beslut

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

Ingvar Karlsson, Vittaryd, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige
om att Region Kronoberg ska anta klara regler för hur personal får vara klädd och
vilka symboler, religiösa eller politiska, som får bäras på arbetsplatsen.
Region Kronoberg har en rutin om arbetskläder, där det tydligt framgår hur en
korrekt arbetsklädsel ska vara. Rutinen reviderades senast den 7 november 2016.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Svar på medborgarförslag - Regler för hur personalen får vara klädd
 Rutin - Arbetsklädsel i hälso- och sjukvården
 Medborgarförslag- Riktlinjer
Paragrafen är justerad
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§ 268 Regiondirektörens rapport

Beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 269 Månadssammandrag september 2017
Region Kronoberg (17RK106)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna månadssammandrag september 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. september ett resultat
före finansnetto på 68 mnkr vilket är i nivå med budget. Finansnettot ger ett
överskott på 11 mnkr och regionens resultat för perioden blir därigenom ett
överskott på 79 mnkr. Helårsprognosen, som har uppdaterats efter augusti, pekar
på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket är en förbättring med 20 mnkr jämfört
med tidigare prognos men 42 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat förbättras i och med septembers
positiva månads-resultat till -99,1 mnkr. Själva månadsresultatet uppgår till + 0,3
mnkr. September är första månaden som de ekonomiska effekterna av
utfasningen av hyrpersonal kan avläsas i resultat-räkningen. En markant
kostnadssänkning kan noteras med ett utfall på 13 mnkr jämfört med genomsnitt
för övriga månader på drygt 17 mnkr. Helårsprognos har lämnats efter augusti
med -145 mnkr och inkluderar effekter av beslutat åtgärdsprogram. Avgörande
faktorer för resultat-utvecklingen är genomförandet av åtgärdsprogrammet,
förmågan att rekrytera egen och fasa ut hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya
läkemedel samt den svårbedömda köpta vården.
Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på drygt 13 mnkr
jämfört med budget. Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 12 mnkr. För
Öresundståg är det framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna
gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017. Störst negativ
avvikelse har Regiontrafik med - 5 mnkr. Resandet med Regiontrafiken har
minskat något jämfört med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels
på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad trafik.
Helårsprognosen är ett resultat på 14 mnkr. Självfinansieringsgraden för januari september är 53,9 % vilket är lägre än bokslut 2016 (55,8 %) men högre än budget
2017 (52,1 %). Prognosen för 2017 är 53,9 %.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på 6 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 ca 2 mnkr till följd av att PRC har anställt fler STläkare för att kunna möta läkarvakanser. Under september har vårdvalet gjort en
utbetalning på 1,6 mnkr till vårdcentralerna av de återbetalade medlen för
Integrerad beroendemottagning som en kompensation för tidigare minskad
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vårdersättning/Hälso- och sjukvårdspeng. Denna utbetalning förklarar
försämringen av resultatet jämfört med augusti. Helårsprognosen är ett resultat på
6,9 mnkr.
För perioden så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 51 mnkr. Här
redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt
Förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. Resultatet inkluderar intäkter på ca 10 mnkr som är en
konsekvens av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden. Denna intäkt ska,
enligt beslut, tillföras Hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer därför att bokas
om. Prognosen för helåret är ett resultat som är 26 mnkr bättre än budget. De
positiva avvikelserna förklaras främst av lägre personalkostnader, inkl.
pensionskostnader, och att regiongemensamma medel inte förbrukas i budgeterad
takt. Prognosen påverkas negativt av att avskrivningskostnaderna beräknas bli
högre än budgeterat.
Övriga nämnder redovisar efter september positiva resultatavvikelser i förhållande
till budget i storleksordningen 2-5 mnkr.
Skatter och statsbidrag redovisar för perioden en positiv avvikelse med 19 mnkr.
Prognosen för helåret är att skatteintäkterna förväntas bli 40 mnkr lägre än
budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2017 års
skatteintäkter. Statsbidragen förväntas totalt bli 65 mnkr bättre än budgeterat.
Största avvikelsen är bidraget för läkemedel inom förmånen med en positiv
avvikelse på 54 mnkr.
Finansnettot redovisar en positiv avvikelse på 29 mnkr i förhållande till budget till
följd av reavinster från pensions- och kapitalförvaltningen.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Sven Sunesson
(C), ersättarna Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L), Charlotta Svanberg (S) ,
regiondirektören Martin Myrskog och ekonomichefen Jonas Karlström.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag september 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Paragrafen är justerad
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§ 270 Verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning för regionstyrelsen augusti
2017 (16RK841)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 223/16 verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017.
Regionfullmäktige har i budget 2017-2019 beslutat om fyra långsiktiga,
övergripande målbilder för Region Kronoberg. Målbilderna uttrycks i det
balanserade styrkortets fyra perspektiv; Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling, Ekonomi.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionstyrelsen per augusti
2017 har upprättats. Föreslås att regionstyrelsen godkänner densamma samt
överlämnar den till regionfullmäktige för information.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslås arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017.
 Delårsrapport Regionstyrelsen augusti 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 271 Verksamhetsplan Regionstyrelsen
2018 (17RK1587)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsens verksamhetsområden för 2018
samt
att fastställa driftramar 2018 på underliggande nivå enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 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 ska förutom sin uppsiktsplikt i egenskap av driftsnämnd för ett
antal regionövergripande verksamheter upprätta verksamhetsplan och fördela
driftsramar till underliggande nivå.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsens verksamhetsområden för 2018
samt
att fastställa driftramar 2018 på underliggande nivå enligt bifogat förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan för Regionstyrelsen 2018
 Verksamhetsplan för regionstyrelsen 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§ 272 Delårsrapport Region Kronoberg
augusti 2017 (17RK729)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade
insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en
försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar
under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som
utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all
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verksamhet så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap,
annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga
verksamheten och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker
och lättillgänglig hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per
augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre
än budgeterat 2017.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017.
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§ 273 Taxor och avgifter hälso- och sjukvården
2018 - avgifter i öppen och hälso- och
sjukvård, egenavgifter för tekniska
hjälpmedel och bidrag (17RK186)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen och hälso- och
sjukvård samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag till
regionfullmäktige i november.
Ärendet bereds av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 oktober 2017. Förslag till
beslut skickas ut med handlingarna inför regionstyrelsens sammanträde.
Information om förslag till beslut redovisas vid arbetsutskottet.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP), Roland
Gustbée (M), ersättaren Charlotta Svanberg (S), regiondirektören Martin Myrskog
och kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.

Paragrafen är justerad
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§ 274 Närmare Kronobergaren –
Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 (17RK1562)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de
kommande tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per
mandatperiod.
Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för
beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken
är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god
inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse
för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i
våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälsooch sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen
och sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en
hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas
genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med
tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat
synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande
genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Yrkanden
– Michael Öberg (MP) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
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– Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande ändringsyrkande på beslutsats
två:
"att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de
kommande tre åren."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Roland
Gustbée (M), ersättaren Charlotta Svanberg (S) och regiondirektören Martin
Myrskog.
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet klockan 10.35–10.40 för överläggningar.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Ordförande Anna Franssons (S) ändringsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes ändringsyrkande och
finner att så är fallet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål
för respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per
mandatperiod.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-20

Beslutsunderlag

 § 79 HSN Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälsooch sjukvården 2017-2027
 Utvecklingsstrategi hälso- och sjukvård (24 augusti 2017)
 Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
Paragrafen är justerad
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§ 275 Öresundståg AB – bolagsordning
och aktieägaravtal (17RK59)

Beslut

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

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet 2017/2018. Avtalet gäller
längst till 2019-12-31. Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om
avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:
– Bolagets säte och lokalisering
– Styrelsens sammansättning
– Verkställande direktör
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP) och ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Bolagsordning samt Aktieägaravtal för Öresundståg AB.
Paragrafen är justerad
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§ 276 Oberoende av hyrpersonal inom
sjukvården - särskilda satsningar
förlossningsvården (16RK2368)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2017-11-01 genomföra särskilda satsningar på
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken, i enlighet med Beslutsunderlag – Satsningar
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken samt
att paragrafen anses omedelbart justerad.
Sammanfattning

Förlossningssjukvården har under de senaste tio åren haft svårt att behålla
barnmorskor inom förlossningssjukvården i den omfattning som verksamheten
kräver. Verksamheten har även sedan 5-8 år tillbaka haft allt svårare att kunna
rekrytera specialistläkare inom obstetrik/gynekologi.
Verksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan i syfte att
förbättra arbetsmiljön. Planen ska bland annat omfatta åtgärder inom ledarskap,
medarbetarskap, arbetstidsmodeller och aktiviteter för att skapa ökad delaktighet.
För att under en period klara den situation som Kvinnokliniken befinner sig i, har
det arbetats även fram ett förslag för att förbättra förutsättningarna för att klara
Kvinnoklinikens dygnetrunt-verksamhet.
Förslaget beräknas innebära ökade bruttokostnader motsvarande högst fyra
miljoner per år (avser särskilda arvoden). Effekten av eventuella minskade
kostnader för hyrpersonal har inte beaktats. Kostnaderna föreslås finansieras av
centrala anslag och ska följas upp kontinuerligt.
Förslag till beslut

Föreslås att arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2017-11-01 genomföra särskilda satsningar på
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken, i enlighet med Beslutsunderlag – Satsningar
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken samt
att paragrafen anses omedelbart justerad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017

Protokoll
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Satsningar förlossningssjukvården, Kvinnokliniken
 Beslutsunderlag - Satsningar förlossningssjukvården, Kvinnokliniken
Paragrafen är justerad
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§ 277 Rekommendation till landsting och
regioner om etablering av en
sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning (16RK1454)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
enligt Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer samt
att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning enligt Sveriges
Kommuners och Landstings rekommendation.
Sammanfattning

Under 2016 ställde sig Region Kronoberg (RS § 229/2016), liksom övriga
landsting och regioner, bakom att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och
finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att etablera en
ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning
på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad,
jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
I maj 2017 beslutade SKLs förbundsstyrelse att rekommendera landsting och
regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i enlighet
med det förslag som i sin helhet redovisas i bilagda underlag.
Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna
delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslaget om att etablera en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Kunskapsstyrningen ska stödja att bästa möjliga kunskap är tillgänglig vid varje
patientmöte. Region Kronoberg ska vara en aktiv part i den nationella och
professionsspecifika utvecklingen av kunskaps- och beslutstöd och digitala
lösningar. Region Kronoberg ska delta i nationella och sjukvårdsregionala
programråd och samverka med berörda aktörer.
Region Kronoberg har idag en lokal struktur med medicinsk kommitté och
läkemedelskommitté, FoU- enhet och ett antal processledare för kliniska
processer. Den lokala organisationen tillsammans med vår aktiva medverkan i
Södra sjukvårdsregionens uppdrag gör att Region Kronoberg är förberedd för att
bidra i etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
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att ställa sig bakom att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
enligt Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer samt
att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning enligt Sveriges
Kommuners och Landstings rekommendation.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
 Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning, SKL:s förbundsstyrelses förlag till beslut
Paragrafen är justerad
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§ 278 Miljömålslöften för Region
Kronoberg (17RK1428)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna förslag till miljömålslöften för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har blivit ombedda att teckna miljömålslöften med
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med att teckna miljömålslöften är att sätta
fokus på vissa delar i det regionala miljömålsprogrammet där Region Kronoberg
har ett ansvar.
Löftena ska utgå från åtgärdsprogrammet till de regionala miljömålen. Inom
Region Kronobergs verksamheter föreslås 7 åtgärder inom områdena livsmedel,
kollektivtrafik, kemikaliexponering hos barn, läkemedels miljöpåverkan, förbättrad
bredbandsinfrastruktur och kollektivtrafik.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna förslag till miljömålslöften för Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Paragrafen är justerad
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§ 279 Samverkansöverenskommelse Idrott
och folkhälsa 2018-2020 (17RK1633)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse mellan Smålandsidrotten och Region Kronoberg.
att anslå 150 000 kr för år 2018, år 2019, år 2020 samt
att medel anslås ur basdelenhet 5212001.
Sammanfattning

Idrott och folkhälsa är en samverkan mellan Smålandsidrotten och landstinget i
Kalmar, Region Jönköpings län och Region Kronoberg som har pågått i
treårsperioder sedan år 2000. Denna överenskommelse avser åren 2018 till 2020.
För genomförandet avsätter respektive landsting/region 150 000 kr årligen och
Smålands Idrottsförbund 200 000 kronor årligen. Smålands Idrottsförbund
avsätter en högre summa per år än under tidigare samverkansöverenskommelser.
Överenskommelsen innehåller en handlingsplan med insatser som ska
genomföras för olika målgrupper med syfte att via föreningsidrott öka den fysiska
aktivitetsnivån och ge en ökad rörelserikedom. De insatser som ska genomföras är
indelade i fyra områden: 1) allmänna insatser 2) insatser riktade gentemot barn
och ungdomar 3) breddad och riktad motionsverksamhet 4) insatser som vänder
sig till seniorer. Alla fyra områden kommer att följas upp.
Smålandsidrotten har ansvaret för att leda och genomföra det operativa arbetet
med de planerade insatserna i samverkansöverenskommelsen.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse mellan Smålandsidrotten och Region Kronoberg.
att anslå 150 000 kr för år 2018, år 2019, år 2020 samt
att medel anslås ur basdelenhet 5212001.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Samverkansöverenskommelse för idrott och folkhälsa.
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 Samverkansöverenskommelse - Idrott och folkhälsa 2018-2020 (slutgiltig 201708-28)
Paragrafen är justerad
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§ 280 Partistöd Region Kronoberg 2016
(15RK2014)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 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.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men
regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas
redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i
ärendet har inkommit till kansliet efter begäran.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 2016.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 för Sverigedemokraterna
(SD).
 Komplettering till partistödsansökan för Sverigedemokraterna (SD)
 §170 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Paragrafen är justerad
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§ 281 Partistöd för Sverigedemokraterna
2018 (17RK1597)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom 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.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av
regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av
Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av redovisning
är inlämnad i ärendet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region Kronoberg 2018
enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
 Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
 §171 RS Partistöd 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-20

§ 282 Svar på motion – Minskning av bl.a.
flygresorna i Region Kronoberg
(17RK1236)

Beslut

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

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och
samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst
50 %, innebärande således färre resor relaterade till projekt samt färre resor
gällande utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på motion - Minskning av bland annat flygresor i den
politiska verksamheten.
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Minskning av bland annat
flygresorna i den politiska verksamheten
Paragrafen är justerad
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§ 283 Svar på skrivelse från Indelningskommittén Frågor om landstingens samverkan m.m.
(17RK1673)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att svaret ska kompletteras med information om Region Kronobergs samarbeten
inom kollektivtrafikområdet inför regionstyrelsens beslut.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret till Indelningskommittén.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Indelningskommittén.
Region Kronoberg har mottagit skrivelse från Indelningskommittén 2017-09-04. I
skrivelsen ställs ett antal frågor kring samverkan mellan landsting/regioner samt
gemensam beteckning för kommuner på regional nivå.
I svar på skrivelse redogörs för samverkan mellan landsting/regioner, samt förslag
till benämning på kommuner på regional nivå.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar att svaret på skrivelsen ska kompletteras med
information om Region Kronobergs samarbeten inom kollektivtrafikområdet
inför regionstyrelsens beslut.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även kanslidirektören Ulrika J Gustafsson och
regiondirektören Martin Myrskog.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Sven Sunessons (C) yrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Sven Sunessons (C) yrkande och
finner att så är fallet.
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Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret till Indelningskommittén.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på skrivelse - Frågor om landstingens samverkan m.m.
från Indelningskommittén.
 Svar på skrivelse - Landstingens samverkan m.m.
 Enkät till landsting och kommunala samverkansorgan.
 Promemoria - Beteckning för kommuner på regional nivå
Paragrafen är justerad
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§ 284 Informationsärende - Beslut att
avböja förslag till avtal från
Sverigeförhandlingen för sträckan
Jönköping – Hässleholm (17RK975)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera av presidiet vidtagen åtgärd att avböja undertecknande av avtal
avseende Ramavtal 4 – Höghastighetsjärnväg sträckan (Jönköping) –
(Hässleholm).
Sammanfattning

Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) ska de av regeringen utsedda
förhandlingspersonerna utarbeta förslag till principer för finansiering samt förslag
till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar
och ingå överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer.
Efter förhandling och beaktande av synpunkter har Sverigeförhandlingen
överlämnat slutligt förslag på avtal, se bilaga. Avtalet består av ett huvuddokument
med två bilagor. Avtalet innebär ingen medfinansiering från Region Kronoberg.
Regionens åtagande framgår av punkt 6.6 ”åtar sig att i kommande planering
verka för att anslutande kollektivtrafik bidrar till att sprida resenärsnyttor samt öka
arbetsmarknads- och näringslivsnyttor” och 6.7 ”åtar sig att verka för samverkan
mellan berörda kommuner för att trygga markåtkomst för utbyggnad av
höghastighetsjärnvägen. Regionen åtar sig vidare att samverka med Trafikverket
vad gäller kopplingen mellan respektive Projekt och befintlig infrastruktur.”
Genom avtalet kommer Region Kronoberg enligt punkt 10.1-14 att få utse
personer till partssammansatt samverkansorgan för strategiska och principiella
frågor med överblick över Projektet och bostadsbyggandet, vilket kommer att
vara på två nivåer dels en styrelse och dels en projektstyrelse.
Sverigeförhandlingens processplan är att få ett godkännande av avtalet med
Region Kronoberg samt att fullmäktige ta ställning till avtalet. Godkända avtal ska
överlämnas till regeringen före årsskiftet.
Regionstyrelsen beslöt § 104/17 att uppdra åt regionstyrelsens presidium att föra
Region Kronobergs talan i de fortsatta avtalsförhandlingar avseende
Sverigeförhandlingen.
Bakgrund
I februari 2016 inbjöds Region Kronoberg av Sverigeförhandlingen till möte där
förslag på avtal överlämnades som ett bud. I mars 2016 svarade Region
Kronoberg på budet. (Dnr 16RK274-3). I svaret ställde sig regionen positiva till
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att en höghastighetsjärnväg byggs men såg det som olyckligt att Kronoberg inte
hade en utpekad station i länet. Vi ansåg vidare att det var nödvändigt att
förhandlingar om höghastighetsjärnvägen kombineras med övriga
infrastruktursatsningar för att nyttan av denna sprids utanför Storstadsregionerna.
Genom att framhålla att kraftiga åtgärder vidtas på Kust-till-Kustbanan från
Kalmar/Karlskrona till Värnamo och på Södra stambanan.
Ett år senare i slutet av mars 2017 återkom Sverigeförhandlingen med förslag till
avtal. För delen som berör Region Kronoberg finns ingen större skillnad mellan
bud och förslag till avtal. Region Kronoberg svarade på avtalsförslaget i början av
maj 2017 (Dnr 17RK975-2). Region Kronobergs synpunkter kan sammanfattas i
tre punkter och vilka vi ansåg att de tydligt bör återspeglas i avtalen:
– Stationsort pekas ut i Kronobergs län
– Upprustning av kust-till-kustbanan
– Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor o Hässleholm,
Värnamo och Tranås
Under Almedalsveckan 2017 meddelade Sverigeförhandlingen att de kommer att
föreslå att en permanent växel ska byggas i Hässleholm.
I början av september 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutliga förslag
på avtal. Vilka bifogas här som bilaga.
Av betydelse för byggnationen av ny stambana är Trafikverkets förslag till
Nationell plan, vilken presenterades i slutet av augusti 2017. Enligt direktiven till
Trafikverket ska ny stambana byggas genom anslagsfinansiering. En konsekvens
av det är att de i sitt förslag har dimensionerat den nya stambanan till 250 km/h.
Den tydliga skillnaden mot Sverigeförhandlingens direktiv är att de kommer att
föreslå lånefinansiering för att få tillstånd en snabb utbyggnad samt att järnvägen
dimensioneras för 320 km/h. I Trafikverkets förslag nämns inget om de avtal som
Sverigeförhandlingen arbetat fram, mer än de delar som berör
storstadssatsningarna.
De båda förslagen dvs. Trafikverket och Sverigeförhandlingen kommer att läggas
fram till regeringen för ställningstagande under våren 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att notera av presidiet vidtagen åtgärd att avböja undertecknande av avtal
avseende Ramavtal 4 – Höghastighetsjärnväg sträckan (Jönköping) –
(Hässleholm).
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut – Beslut att avböja förslag till avtal från Sverigeförhandlingen
för sträckan Jönköping – Hässleholm
 Ställningstagande Ramavtal 4 - Höghastighetsjärnväg Sträcka Jönköping Hässleholm. Region Kronoberg avstår från undertecknande av avtal
 Sverigeförhandlingen ramavtal 4 - Höghastighetsjärnväg sträcka (Jönköping) (Hässleholm)
Paragrafen är justerad
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§ 285 Informationsärende - Månadsrapporter
juli 2017 för nämnderna

Beslut

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

Månadsrapporter för juli 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden och trafiknämnden redovisas för kännedom.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Månadssammandrag juli 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden
 Trafiknämnden Månadssammandrag juli 2017
 Månadssammandrag RUN juli 2017
Paragrafen är justerad
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§ 286 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.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK20-5
Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
5/2017: Beslut om kundförlust där patienten/kunden avlidit och det saknas
tillgångar i dödsboet- Makulerasp pga fel inskannat dokument
 17RK4-30
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 30/2017.
Remissyttrande - samråd detaljplan för Svea 6, Växjö stad (17RK1243)
 17RK4-31
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 31/2017.
Remissyttrande - samråd detaljplan för Tåget, Hovshaga centrum, Växjö stad
(17RK1463)
 17RK4-32
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 32/2017.
Remissyttrande - samråd detaljplan för Vallhagen 2 m.fl, Teleborg Växjö
kommun (17RK1503)
 17RK20-16 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 15/2017. Beslut om
kundförlust Beslut om kundförlust där patienten/kunden avlidit och det saknas
tillgångar i dödsboet
 17RK20-17 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 16/2017. Beslut om
kundförlust där eftersökning av patienten/kunden gjorts utan resultat
 17RK20-15 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 13/2017. Beslut om
kundförlust där eftersökning av patienten/kunden gjorts utan resultat
 17RK20-14 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 12/2017. Beslut om
kundförlust Beslut om kundförlust där patienten/kunden avlidit och det saknas
tillgångar i dödsboet
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 17RK20-13 Enhetschef vårdstöd administrationsbeslut nr 11/2017. Beslut
om kundförlust där det saknas information om patienten/kunden
 17RK20-11 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 10/2017. Beslut om
kundförlust där eftersökning av patienten/kunden gjorts utan resultat
 17RK20-10 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 9/2017. Beslut om
kundförlust där patienten/kunden avlidit och det saknas tillgångar i dödsboet
 17RK8-28
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 28/2017. Mottagning
av delgivningskvitto från Kronofogsmyndigheten, 22-153301-17
 17RK8-29
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 29/2017. Mottagning
av delgivningskvitto från Kronofogsmyndigheten, 22-156786-17
 17RK12-18 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 18/2017. Hyresavtal för
parkering vid Växjö simhall 2017-09-18--2018-01-31 (17RK1748)
 17RK10-6
Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2017.Beslut om
uppsägning av visstidsanställd person inom Region Kronoberg. Ärende
17RK1795
 17RK20-19 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 18/2017.
Avskrivning av fordran
 17RK20-18 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 17/2017.
Avskrivning av fordran
 17RK4-34
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 34/2017. Svar till
länsstyrelsen, sammanfattande redogörelse för Kronobergs län (17RK1566)
 17RK4-33
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 33/2017.
Remissyttrande - samråd detaljplan för Linneryd 5:54 m.fl., Tingsryds
kommun.(17RK1503)
Paragrafen är justerad
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§ 287 Anmälningar för kännedom

Beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 15RK11-192 Beslut om förordnande av ny ersättare i
viltförvaltningsdelegationen
 SKL Cirkulär 17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år
2017
 SKL Cirkulär 17:45 Frågor med anledning av principöverenskommelsen om en
försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 28 mom. 9
 SKL Cirkulär 17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
 SKL/Pacta Cirkulär 1748 – Sänkt premie för TGL-KL år 2018
Paragrafen är justerad
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§ 288 Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 (16RK1603)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
att uppdra åt kulturnämnden att ansvara för genomförande av programmet inom
ramen för fastställd budget.
Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela
det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får
statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala
kulturplaner styrs av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet
genom Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen
reviderats i enlighet med Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs
län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden § 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå
den kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och
utveckling som sker.
Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna
behandlar kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg
samt metoder för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av
förslag till remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
att uppdra åt kulturnämnden att ansvara för genomförande av programmet inom
ramen för fastställd budget.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) meddelar att de
återkommer med ställningstagande till förslaget till regionstyrelsens möte.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Ordförande Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes tilläggsyrkande och
finner att så är fallet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Expedieras till

Regionstyrelsen, oktober 2017
Beslutsunderlag

 Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
 Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018 2020, tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför
2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
Paragrafen är justerad

