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§ 324 Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 12 december 2017.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den x december 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 325 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 7 december 2017, med
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Följande extra ärende föreslås läggas till dagordningen:
– Mottagande av gåva för inköp av datortomografiutrustning till Ljungby lasarett.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 7 december 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 326 Tidssättning av motion - Nolltolerans
mot hot och våld. (17RK2226)
Beslut

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

Pernilla Tornéus (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige om hot och våld
i hälso- och sjukvården. Motionen har följande yrkanden:
att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att se över om våra rutiner
kring hot och våld behöver uppdateras, om verksamheterna har kunskap om
dessa och om det eventuellt behövs nya rutiner samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta initiativ till ett säkerhetsmöte
med säkerhetsföretag, polis och representanter för personalen, om hur
medarbetarna kan skyddas från hot och våld.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 Motion - Nolltolerans mot hot och våld.
Paragrafen är justerad
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§ 327 Tidssättning av motion - Laddstolpar
till regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

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

Thomas Haraldsson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
laddstolpar på regionens arbetsplatser. Motionen har följande yrkande:
att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att arbeta för att det finns
laddinfrastruktur för elbilar på Regionen Kronobergs samtliga arbetsplatser.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.
Paragrafen är justerad
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§ 328 Inbjudningar till kurser och
konferenser (17RK111)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Robert Olesen, Roland Gustbée och Michael Öberg deltar vid Infratoppmöte
med sund konkurrens och prioriteringar i fokus den 12 januari 2018 samt
att lämna de övriga inbjudningarna utan åtgärd.
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar till kurser och konferenser inkommit:
– Styra och leda framtidens välfärd 2018, 9-10 januari 2018, Göteborg: Arrangör:
Sveriges Kommuner och Landsting m.fl.
– Infratoppmöte med sund konkurrens och prioriteringar i fokus, 12 januari 2018,
Hässleholm. Arrangör: Sveriges Byggindustrier. Mer information på:
www.sverigesbyggindustrier.se/infratoppmote-med-sund-konkurrens-ochpr__7461
– Internationell konferens under Fadimedagarna, 22 januari 2018, Stockholm.
Arrangör: Riksorganisationen GAPF. Inbjudan kommer senare. Mer information
på gapf.se.

Beslutsunderlag

 Inbjudan - Styra och leda framtidens välfärd, 9-10 januari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 329 Justering av protokoll regionstyrelsen 19 december 2017
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 20 december 2017.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x december 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 330 Godkännande av föredragningslista
till regionstyrelsen den 19 december
2017
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ärende om mottagande av gåva för inköp av datortomografiutrustning till
Ljungby lasarett läggs till dagordningen.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 13 december 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen, december 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 13 december 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 331 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, december 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 332 Regionstyrelsens instruktion till
regiondirektören (14LTK1096)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bifalla Roland Gustbées (M) och Anna Franssons (S) tilläggsyrkande.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
Sammanfattning

I enlighet med Kommunallagen 7 kap 2 § ska regionstyrelsen utse en direktör.
Regionstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska tydliggöra ansvaret mellan regionstyrelsen och
regiondirektören. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Instruktionen börjar gälla från och med den nya Kommunlagens lagens
ikraftträdande den 1 januari 2018.
Regionstyrelsens instruktion beskriver övergripande verkställighetsansvar och
beslutsbefogenheter för regiondirektören.
Yrkande
Roland Gustbée (M) och ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande
ändringsyrkande till stycke 2 i avsnittet Allmänt om regiondirektörens övergripande
ansvar i instruktionen:
"Regiondirektören utformar och beslutar om Region Kronobergs ledningsstruktur
för verksamheten och Region Kronobergs verksamhetsorganisation. Större
organisationsförändringar ska ske i samråd med regionstyrelsens presidium,
förutom i frågor där regionstyrelsen fattat särskilt beslut."
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Suzanne Frank (M), Michael Öberg
(MP), Yngve Filipsson (L), Robert Olesen (S), regiondirektören Martin Myrskog
och kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Roland Gustbées (M) och ordförande Anna
Franssons (S) tilläggsyrkande samt beslutar i övrigt ordförandeberedningens
förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
 Regionstyrelsens instruktion till regiondirektören.
Paragrafen är justerad
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§ 333 Uppföljning av internkontrollplan för
regionstyrelsen 2017 (16RK1328)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen 2017 samt
att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder avseende de områden där
avvikelser noterats från gällande rutiner.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll, enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region
Kronoberg.
Regionstyrelsen ska årligen utfärda anvisningar till nämnderna. Anvisningarna
innehåller en modell för utformning, riskbedömning, granskning och uppföljning
av den interna kontrollen. Regionstyrelsen fastställde § 271/16 internkontrollplan
för regionstyrelsen 2017. Samtliga nämnder och styrelser har därefter fastställt
internkontrollplaner för 2017, enligt anvisningar. Uppföljning av innevarande års
planer sker senast i december månad för samtliga nämnder och styrelser.
Regionstyrelsens bedömning är att den interna kontrollen inom Region
Kronoberg överlag är god.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2017.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för regionstyrelsen 2017 samt
att uppdra åt regiondirektören att vidta åtgärder avseende de områden där
avvikelser noterats från gällande rutiner.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
 Uppföljning av - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 334 Interkontrollplan för regionstyrelsen
2018 (17RK1249)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att komplettera förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2018
enligt ovanstående inför beslut i regionstyrelsen den 19 december 2017.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom
Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för
regionstyrelsens ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2017 har
regiondirektörens ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett
förslag till regionstyrelsens internkontrollplan 2018.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens
anvisningar upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive
ansvarsområden senast i december månad inför det år som internkontrollplanerna
ska börja gälla.
Yrkande
Suzanne Frank (m) yrkar på tillägg i förslag till internkontrollplan för
regionstyrelsen 2018 under rubriken verksamhetsutveckling:
Process

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Uppföljning av fullmäktiges
fattade beslut, bifallna
motioner och
budgetuppdrag

Säkerställa att rutiner finns
för att fattade beslut
genomförs och efterlevs i
verksamheten.

Genomgång av rutiner och
vid behov framtagande av
nya rutiner.

I den efterföljande diskussionen kommer arbetsutskottet överens om följande
tillägg, utifrån Suzanne Franks yrkande:
Process

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Verkställande av politiskt
fattade beslut.

Säkerställa att rutiner finns
för att verkställa,
kommunicera och följa upp
politiskt fattade beslut.

Stickprov på fullmäktiges,
styrelsens och dess utskotts
beslut.
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Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M), Yngve Filipsson (L), Michael
Öberg (MP), regiondirektören Martin Myrskog, kommunikationsdirektören Maria
Granath och kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrolplan för regionstyrelsen 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2018.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 335 Plan för Klassificeringsstruktur inom
Region Kronoberg (17RK1657)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna Plan för Klassificeringsstuktur inom Region Kronoberg.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är Arkivmyndighet inom Region Kronoberg och ansvarar för att
styrelser och nämnder följer arkivlagen och regler om dokumenthantering.
I regionstyrelsens verksamhetsplan anges som mål inom invånarperspektivet att
Region Kronoberg ska ha en modern förvaltning med service, öppenhet och
effektivitet i fokus. Detta innebär bland annat att rätt person ska kunna komma åt
rätt information vid rätt tillfälle. För att uppnå det behöver all information som
myndigheten hanterar vara klassificerad och försedd med rätt attribut för
återsökning och behörighet.
Klassificeringsstrukturen är en strukturerad redovisning av myndighetens
processer och används som utgångspunkt vid ärenderegistrering för att uppnå
öppenhet och effektivitet i ärendehanteringen. Klassificeringsstrukturen är en del
av Region Kronobergs ledningssystem och anger basen för de processer som
finns inom Region Kronoberg.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Plan för Klassificeringsstuktur inom Region Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Plan för Klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg.
 Beslutsunderlag - Plan för klassificeringsstruktur inom Region Kronoberg,
version 1.0.
Paragrafen är justerad
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§ 336 Avsiktsförklaring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län (17RK281)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län,
att överlämna avsiktsförklaringen till länets kommunstyrelser för eget
ställningstagande samt
att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice
ordförande föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende
avsiktsförklaringen och eventuellt revidera densamma om dialogen skulle
föranleda det.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och huvuddelen av de mobila
tjänster som används ska inte hindras av geografiska tekniska begränsningar.
Syftet med Bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det
strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga det beslutade
bredbandsmålet.
I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och regionstyrelsens
presidium överens om att Region Kronoberg ska ta fram en modell för
bredbandsutbyggnad i Kronobergs län. Regionfullmäktige fastställde i juni 2017
Budget för Region Kronoberg där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs län. Avsiktsförklaringen anger
Region Kronobergs roll och kommunernas roll i samverkan. Kommuner i
Kronobergs län kan om de så önskar ansluta sig till denna avsiktsförklaring och
genom detta aktivt delta i dialogen avseende områden som är särskilt intressanta
för kommersiell utbyggnad samt i dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Förslag till avsiktsförklaring är beredd i samverkan med företrädare för länets
kommuner och kommer att tillsändas länets kommunstyrelser för
ställningstagande.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande tilläggsyrkande:
att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice
ordförande föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende
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avsiktsförklaringen och eventuellt revidera densamma om dialogen skulle
föranleda det.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Daniel Liffner (V), Robert
Olesen (S), Roland Gustbée (M), regiondirektören Martin Myrskog och
kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförande Anna Franssons (S)
tilläggsyrkande och beslutar i övrigt enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avsiktsförklaring för bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län.
 Avsiktsförklaring - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
Paragrafen är justerad
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§ 337 Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplanen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region
Kronoberg. Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda
en handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också
har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer handlingsplan för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget
framgår att Region Kronoberg föreslås att ej gå in i nytt samarbetsavtal med
Tlokwe City Council, avsluta sitt medlemskap i AER (Association of European
Regions), samt tillskriva länets kommuner angående engagemang i Euroregion
Baltic och Södra Östersjöprogrammet.
Yrkanden
Suzanne Frank (M), Michael Öberg (MP) och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Daniel Liffner (V), Yngve Filipsson (L), Robert
Olesen (S) och kommunikationsdirektören Maria Granath.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Handlingsplanen gäller till dess att nytt beslut i ärendet fattas av regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Handlingsplan för Region Kronobergs internationella
samarbeten.
 Handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
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 Översyn av befintliga internationella samarbeten.
Paragrafen är justerad
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§ 338 Översyn av bidrag till ideella
föreningar och organisationer
(17RK2306)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och istället
görs om till fleråriga överenskommelser med de föreningar som bidrar till att
uppfylla Region Kronobergs mål,
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen
samt
att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region
Kronobergs politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets
ungdomsorganisationer avseende mål och kriterier.
Sammanfattning

Region Kronoberg ger bidrag till ett flertal organisationer varav de flesta hanteras i
olika bidragssystem:
– bidrag till ungdomsorganisationer
– bidrag till studieförbund
– bidrag till politiska ungdomsorganisationer
– bidrag till pensionärsorganisationer
– bidrag till patient- och handikappföreningar
– bidrag till ideella föreningar och organisationer.
Utöver dessa bidragssystem finns även överenskommelser med föreningar och
organisationer som i huvudsak finns inom näringsliv (t.ex. Växjö & Co (MAT)
och Coompanion) och kultur (t.ex. Hemslöjden Kronoberg och Berättarnätet
Kronoberg), men även med Handikapprörelsens Idé- och Kunskapscentrum
(IoKC).
I samband med översynen har det påvisats att det finns behov av att se över och
revidera bidragssystemet till ideella organisationer och föreningar.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att bidragssystemet till ideella föreningar och organisationer upphör och istället
görs om till fleråriga överenskommelser med de föreningar som bidrar till att
uppfylla Region Kronobergs mål,
att uppdra åt regiondirektören att bereda överenskommelser med de föreningar
som bidrar till att uppfylla Region Kronobergs mål inför senare beslut i styrelsen
samt
att uppdra åt regiondirektören att i, samband med översynen av Region
Kronobergs politiska organisation, se över bidragsfördelning till länets
ungdomsorganisationer avseende mål och kriterier.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Översyn av bidrag till ideella föreningar och organisationer.
 Översyn av bidrag till ideella organisationer - uppdrag.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 339 Mobilitetsstöd till folkhögskolorna
(17RK2019)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa schablonbelopp för mobilitetsstöd till folkhögskolorna för budgetåret
2018 till 400 kronor per deltagarvecka.
Sammanfattning

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation för regioner och landsting för interkommunala
ersättningar för utbildningar vid folkhögskolor. Rekommendationen har präglats
av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s
rekommendation.
En översyn påbörjades därför 2014 och återupptogs 2016 då en arbets- och
referensgrupp tillsattes som undersökt om det går att ta fram ett nytt system för
interkommunal ersättning. Ett underlag togs fram och skickades på remiss till
samtliga regioner och landsting. Region Kronoberg svarade på remissen § 188/17
att avge yttrande över remissen.
Utifrån remissyttranden ser SKL i nuläget inget skäl till att förändra modellen med
en rekommendation, men att förändringen av namnet, nya
tillämpningsanvisningar samt administrativa förenklingar är en övergångslösning.
Stödet byter namn från interkommunala ersättningar för utbildningar vid
folkhögskolor till mobilitetsstöd till folkhögskolor.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbelopp för mobilitetsstöd till folkhögskolorna för budgetåret
2018 till 400 kronor per deltagarvecka.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 340 Utredning om att införa reserv-el vid
vårdcentraler och
folktandvårdscentraler (17RK865)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd
(Gränsbygdskliniken), Tingsryd och Växjö (Skärvet och Centrum) bereds i
samband med investeringsplan 2018 inför beslut i regionstyrelsen i januari 2018.
I beredningen av investeringen ska förutsättningar prövas för att se om
genomförande kan ske enligt bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men
även utifrån konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av
hyreskostnader.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslöt § 126/17 att uppdra åt regionstyrelsen att utreda
behovet av reserv-el inom primärvård och tandvård för redovisning på
regionstyrelsens sammanträde den 19 december med anledning av motion från
Britt-Louise Berndtsson (c) ”Inför reservkraft fullt ut inom primärvården och
tandvården”.
En utredning i ärendet har genomförts. I utredningen av behovet av reserv-el
inom primärvård har utgångspunkten varit att medborgarna bör ha möjligt att
kunna uppsöka vårdcentral i respektive kommun även vid ett el-avbrott. Hänsyn
har också tagits till dagens vårdcentraler som har reserv-el. Inom tandvården är
bedömningen att behov inte finns av reserv-el. I den fortsatta beredningen av
investeringen ska förutsättningar prövas för att se om genomförande kan ske
enligt bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men även utifrån
konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av hyreskostnader.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L), Robert Olesen (S), Daniel Liffner,
Roland Gustbée (M) och kanslidirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att införande av reserv-el på Vårdcentralerna i Alvesta, Markaryd
(Gränsbygdskliniken), Tingsryd och Växjö (Skärvet och Centrum) bereds i
samband med investeringsplan 2018 inför beslut i regionstyrelsen i januari 2018.
I beredningen av investeringen ska förutsättningar prövas för att se om
genomförande kan ske enligt bifogad utredning, både ur fastighetsperspektiv men
även utifrån konsekvenserna gällande avtal och eventuell höjning av
hyreskostnader.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utredning om att införa reserv-el på vårdcentraler och
folktandvård.
 Inför reservkraft fullt ut inom primärvården - utredning
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - Inför reservkraft fullt ut
inom primärvård och tandvård.
 § 126 RF Svar på motion - Inför reservkraft fullt ut inom primärvård och
tandvård
 Förslag till beslut: Svar på motion – Inför reservkraft fullt ut inom primärvård
och tandvård
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 341 Tobacco Endgame - regional
handlingsplan (16RK708)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen
och kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Sammanfattning

Region Kronoberg ställde sig bakom Tobacco Endgame-strategin i augusti 2016
med målet att uppnå en så god hälsa som möjligt för länets invånare, samt att
begränsa rökningsrelaterad ohälsa till ett minimum. Målet med Tobacco Endgame
är att år 2025 ska andelen dagligrökare i befolkningen ha minskat till mindre än
fem procent och där rökning inte längre klassas som ett dominerande
folkhälsoproblem.
En handlingsplan för det regionala arbetet i Kronobergs län är framtagen,
tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, för att nå målen. En regional
arbetsgrupp får ansvaret för att årligen ta fram och utvärdera verksamhetsplan för
det regionala arbetet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg ställer sig bakom regional handlingsplan för Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
att Region Kronoberg ingår i regional arbetsgrupp tillsammans med Länsstyrelsen
och kommunrepresentanter för att aktivt driva arbetet enligt handlingsplanen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regional handlingsplan Tobacco Endgame
 Regional Handlingsplan Tobacco Endgame 2017
 § 42 FHB Regional handlingsplan för Tobacco Endgame
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 342 Aktieägaravtal för Öresundståg AB
(17RK59)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen besluta
att godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal, som föreslås gälla från den 1 januari 2018. Regionfullmäktige
beslutade den 6 december 2017 att fastställa bolagsordningen, men eftersom
samtal om aktieägaravtalet fortfarande pågick delegerades till regionstyrelsen att
besluta om aktieägaravtalet.
Aktieägaravtalet gäller som längst till den 31 december 2019. Ägarna ska senast
den 31 december 2018 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna aktieägaravtal för Öresundståg AB enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Aktieägaravtal för Öresundståg AB.
 Aktieägaravtal avseende Öresundståg AB.
 Underbilaga 1.1 - Omfattningen av samarbetet i Bolaget.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 343 Remissyttrande - Statistik på
upphandlingsområdet (Ds 2017:48)
(17RK1945)
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.
Region Kronoberg ställer sig positiv till förslagen i Departementspromemorian.
Syftet med de lämnade förslagen i promemorian är att möjliggöra en förbättrad
statistik på upphandlingsområdet, för att öka kunskaperna om den offentliga
upphandlingen.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet (DS
2017:48)
 Remissyttrande - Statistik på upphandlingsområdet (DS 2017:48)
 Remiss: Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 344 Tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning (17RK1556)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna Uppföljningsrapport för Kollektivtrafiken i Kronobergs län 2016.
Sammanfattning

Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och är
ansvarig för kollektivtrafiken. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och utför
regelbundna uppföljningar av hur olika regioner administrerar och planerar
kollektivtrafiken.
Denna rapport tas fram i enlighet med kap. 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning
och SKL har tagit fram en vägledning i vilken det framgår vilket innehåll denna
rapport bör ha och hur den bör utformas. Region Kronoberg har valt att följa
dessa rekommendationer. De flesta nyckeltal och övrig statistik är densamma som
Region Kronoberg årligen lämnar till Trafikanalys och till SKL i öppna jämförelser.
Rapporten ska vara ett centralt verktyg för att presentera Region Kronobergs
arbete för Transportstyrelsen och är samtidigt en sammanställning för vår egen
kontroll av verksamheten. Rapporten ska bidra till en bra dialog om
kollektivtrafikens utveckling och bli en kunskapskälla för beslutsfattare och andra
berörda.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna Uppföljningsrapport för Kollektivtrafiken i Kronobergs län 2016.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Information om tillsyn av artikel 7.1 i EU:s
Kollektivtrafikförordning.
 Information om tillsyn av artikel 7.1
 Uppföljningsrapport kollektivtrafik Kronoberg 2016.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 345 Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg - utredning (17RK2336)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet samt
att rekommendera Trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort sikt
förbättra samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag
(Jämförelsealternativet) samt vilka konsekvenser det medför för senare
redogörelse i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs
län samt ansvarig aktör för det regionala tillväxtarbetet genomfört en utredning av
hur framtidens kollektivtrafik mellan Växjö-Kalmar-Karlskrona kan komma att se
ut. Utredningen, som har genomförts av en konsult, har ett brett anslag och
belyser fem olika trafikeringsalternativ ur olika aspekter. En viktig del i arbetet har
varit att analysera vilka effekter som olika alternativ medför. Det handlar om
miljö, folkhälsa, regionförstoring och möjlighet till ortsutveckling. Även
trafikekonomi och potentiell resandeutveckling finns med som viktiga faktorer.
Utredningen visar att olika trafikeringsalternativ medför olika för- och nackdelar
beroende på vad som belyses.
Utredningen kommer att utgöra ett viktigt underlag inför revidering av nästa
trafikförsörjningsprogram.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att rekommendera Trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort sikt
förbättra samordning mellan buss och tåg enligt utredningens förslag
(Jämförelsealternativet) samt vilka konsekvenser det medför för senare
redogörelse i regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
 Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg v1.1
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 346 Informationsärende Verksamhetsplaner för nämnder och
beredningar för 2018
Beslut

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

Verksamhetsplaner för hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden, kulturnämnden och folkhälsoberedningen
redovisas till regionstyrelsen för kännedom. Ärendet kommer att kompletteras
med verksamhetsplan för FoU-beredningen efter fastställande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L) och kanslidirektören Ulrika Joelsson
Gustafsson.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Förslag till beslut

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












§ 93 HSN Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
Beslutsunderlag: Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
§ 93 RUN Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden 2018
§ 73 TN Verksamhetsplan för trafiknämnden 2018
Verksamhetsplan 2018 - Trafiknämnden
§ 50 KN Verksamhetsplan 2018 för kulturnämnden
Verksamhetsplan KN 2018
§ 44 FHB Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen, 2018
Verksamhetsplan för Folkhälsoberedningen 2018

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 347 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå 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, december 2017
Förslag till beslut

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

 17RK8-32
Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 32/2017Transaktioner i Pensionsportfölj
 17RK24-10 Chef inom respektive enhetsbeslut nr10 /2017- Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-10-01--2017-10-31
 17RK4-37
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 37/2017Remissyttrande-Samråd detaljplan för Väckelsång 4:33, Tingsryds kommun
 17RK4-38
Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 38/2017Remissyttrande-Samråd detaljplan för Åseda centrum, Uppvidinge kommun
 17RK20-20 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 19/2017Avskrivning av fordran
 17RK20-21 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 20/2017Avskrivning av fordran
 17RK1-8
Regiondirektörens delegationsbeslut nr 8/2017- Jimmy
Petersson utses till Personuppgiftsombud och dataskyddsombud
 17RK16-15 Regionjuristens delegationsbeslut nr 14/2017. Gallring av
centralt diarieförda pappershandlingar efter skanning, dnr 17RK1809.
 17RK16-16 Regionjuristens delegationsbeslut nr 15/2017. Gallring av
skannade pappershandlingar till Synergi, Patientnämnden, dnr 17RK2273
 17RK16-17 Regionjuristens delegationsbeslut nr 16/2017. Överprövning av
upphandling, dnr 17RK2191.
 17RK10-7
Förhandlingschefsbeslut nr 6/2017. Överenskommelse
angående upphörande av anställning för enskild person

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

 17RK25-10 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr 9/2017.
Hyreskontrakt för lokal gällande Dockan 9, Västra Esplananden 9 A-B. (dnr
17RK2151)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 348 Anmälningsärenden
Beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Förslag till beslut

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

 15RK11-213 Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Kalmar, dnr 57-2017
 Cirkulär 17:60 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI
 16RK1433-21 Beslut från Länsstyrelsen att Region Kronoberg utgör en enda
valkrets från och med valet 2018.
 Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J
 Cirkulär 17:57 - En ny kommunallag
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 349 Mottagande av gåva för inköp av
datortomografiutrustning till Ljungby
lasarett (17RK2348)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att motta gåva från Ingvar Kamprad om 4 500 000 kronor för inköp av
datortomografiutrustning till röntgenavdelningen i Ljungby samt
att regionstyrelsen uttalar ett tack till Ingvar Kamprad för gåvan.
Sammanfattning

Ingvar Kamprad har den 24 november 2017 överlämnat gåvobrev till Region
Kronoberg om 4 500 000 kronor. Gåvan ska användas för inköp av en extra
datortomografiutrustning för röntgenavdelningen vid Ljungby lasarett.
I enlighet med regionstyrelsens delegationsordning ska regionstyrelsen fatta beslut
om mottagande av gåvor överstigande 2 miljoner kronor.
Yrkande
Yngve Filipsson (L) lämnar följande tilläggsyrkande:
att regionstyrelsen uttalar ett tack till Ingvar Kamprad för gåvan.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M).
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande och
beslutar i övrigt enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att motta gåva från Ingvar Kamprad om 4 500 000 kronor för inköp av
datortomografiutrustning till röntgenavdelningen i Ljungby.
Expedieras till

Regionstyrelsen, december 2017
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Mottagande av gåva för inköp av datortomografiutrustning
till Ljungby Lasarett
 Gåvobrev till Röntgenavdelningen, Ljungby Lasarett för inköp av
datortomografi-utrustning
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-12

§ 350 Informationsärende - Rapport från
seminariet En trygg valrörelse
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) informerar från deltagande vid Sveriges Kommuner och
Landstings seminarium En trygg valrörelse.
Vid seminariet informerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om resultat av
undersökning om hot och våld bland förtroendevalda. Undersökningen visar på
en stor ökning av förtroendevaldas utsatthet. Vanligast är hot och våld via sociala
medier. Eftersom många inte anmäler är mörkertalet också stort. Undersökningen
visar även att många förtroendevalda inte känner till de olika rutiner för säkerhet
och anmälan som finns organisationer och partier.
Exempel på framgångsrikt arbete redovisades från bland annat Malmö stad.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Daniel Liffner (S), Suzanne Frank (M), Michael
Öberg (MP) och regiondirektören Martin Myrskog.
Paragrafen är justerad

