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1

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte
ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast 2021-05-26.

3

Lägesrapport - byggnation av nytt
sjukhus i Växjö (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Stefan Lundin 09:00

4

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

5

Bussdepå i Växjö (20RGK1179)
Patrik Hjelm 10:00
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6

Återrapportering av kostnader för
hyrpersonal inom hälso- och sjukvården
(20RGK65)
Sammanfattning

Till regionstyrelsen 2021-06-01

7

Tidssättning av motion - Inrätta en
regional coronakommission (21RGK865)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2021.
Beslutsunderlag

 Motion - Inrätta en regional coronakommission

8

Tidssättning av motion - Låt människors
behov styra den offentliga välfärden
(21RGK866)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2021.
Beslutsunderlag

 Motion - Låt människors behov styra den offentliga välfärden
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9

Tidssättning av motion Folkhälsoverksamhet för äldre i
Kronoberg (21RGK902)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2021. Motionen överlämnas
till folkhälsoberedningen för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Folkhälsoverksamhet för äldre i Kronoberg

10 Tidssättning av motion - Avgift på
språktolk (21RGK901)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i november 2021. Motionen överlämnas
till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Avgift på språktolk

11 Tidssättning av motion - Mer valfrihet
och mindre guttaperka (21RGK900)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i november 2021. Motionen överlämnas
till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Mer valfrihet och mindre guttaperka
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12 Tidssättning av motion - Införa en
handlingsplan för REBOA inom Region
Kronoberg (21RGK958)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i november 2021. Motionen överlämnas
till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Införa en handlingsplan för REBOA inom Region
Kronoberg (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of Aorta)

13 Tidssättning av motion - Införande av
rTMS i Region Kronoberg (21RGK957)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i november 2021. Motionen överlämnas
till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Införande av rTMS i Region Kronoberg

14 Förslag till hantering merkostnader
covid 19 första halvåret 2021 - reglering
(20RGK2112)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att reglering av statsbidrag för
merkostnader med anledning av covid-19 under första halvåret 2021 ska
göras i enlighet med bifogat förslag.
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Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade (§86/2021) om hantering av
statsbidrag för perioden jan-april 2021.
I regeringens vårändringsbudget aviseras ytterligare 2 mdkr för att täcka
merkostnader covid-19 och uppskjuten vård. Med antagandet att 50 %
ska användas till merkostnader covid-19 utökas beloppet från 39 mnkr
till 58,5 mnkr motsvarande ett månadsbelopp på 9,7 mnkr. Respektive
verksamhetsområde har i samband med delårsrapport mars inkommit
med en redovisning av merkostnader för covid-19, dels för perioden janmar 2021, dels för december 2020. Merkostnad vårdval primärvård
baseras på redovisning inhämtad från vårdcentraler i offentlig regi
uppräknat med 50 %. I månadsbokslut maj regleras preliminärt utbetald
ersättning för januari-april, dels beroende på uppdaterade underlag, dels
beroende på avsering i regeringens vårändringsbudget. Preliminära
belopp april-juni föreslås regleras i samband med delårsbokslut augusti.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till hantering merkostnader covid-19
reglering
 Tjänsteskrivelse - Förslag till hantering av statsbidrag för
merkostnader covid 19 första halvåret 2021

15 Erbjudande om att delta i
modellregioner – utvecklingsarbete för
jämställd välfärd. (21RGK713)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att anmäla intresse för att delta i kommande
omgång av Modellregioner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd som
pågår mellan den 13 september 2021 och mars 2023.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av SKR erbjudits att anmäla intresse för att delta i
Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd. Ett deltagande
skulle vara ett stöd i pågående utvecklingsinsatser som Nära vård och
Nytt aktusjukhus. Region Kronoberg vill därför anmäla intresse för
deltagande.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Erbjudande om att delta i modellregioner
 Tjänsteskrivelse - Erbjudande om att delta i Modellregioner
 Inbjudan till - Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd
välfärd. 21/00341-4

16 Forskningsbokslut 2020 (21RGK301)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Forskningsbokslut Region Kronoberg 2020 redovisar doktorander,
disputerade och forskningsaktivitet för regionen som helhet, inklusive
regional utveckling.
I Forskningsbokslut Region Kronoberg 2020 – folkhälsa, hälso- och
sjukvård, SKR, redovisas de dimensioner som är fastställda av SKR och
som också kommer ingå i SKR:s nationella Forskningsbokslut. I det
kommer forskningsaktiviteten i alla Sveriges regioner redovisas och
justeras per 100 000 invånare. Detta gör att regionerna kan jämföras med
varandra.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Forskningsbokslut 2020
 Forskningsbokslut 2020
 Forskningsbokslut 2020 Folkhälsa, hälso- och sjukvård, SKR
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17 Översyn av verksamheten i IT-Plattform
Småland och Öland AB - lägesrapport
(20RGK1461)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner redovisningen och noterar informationen till
protokollet.
Sammanfattning

IT-Plattform Småland & Öland AB ägs av Region Kronoberg och
Region Kalmar län med 50 procent vardera. Bolaget är litet med relativt
begränsad ekonomi och liten personalstyrka, vilket i vissa fall kan utgöra
en begränsning i arbetet. Bolagets styrelse anser att bolagets verksamhet
borde kunna bedrivas i någon annan form som skapar bättre
utvecklingsmöjligheter och som ger möjlighet till ett mer effektivt
utnyttjande av de medel som årligen satsas i bolaget. Styrelsen har därför
föreslagit ägarna att initiera en process för att se över uppdrag, innehåll,
samverkansformer och organisation/driftsform för bolagets framtida
verksamhet.
De båda regionstyrelserna har beslutat att initiera en sådan process med
målet att eventuella förändringar ska vara genomförda till 2023-01-01. I
Region Kronobergs beslut (2020-11-10 §227) anges även att redovisning
ska ske till regionstyrelsen under våren 2021.
Arbetet med analyser av bl.a. behov, juridiska och ekonomiska
förutsättningar, verksamhetsformer och personalfrågor pågår för
närvarande. I bifogad tjänsteskrivelse lämnas en kort lägesredovisning av
arbetet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland
och Öland AB - lägesrapport
 Tjänsteskrivelse - Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland
och Öland AB - lägesrapport
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18 Utredning av möjligheten till förmånsbil
och förmånscykel för Region
Kronobergs medarbetare (21RGK788)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att regionstyrelsens
arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen beslutar att Region Kronoberg ska erbjuda
förmånscyklar genom bruttolöneavdrag som en personalförmån för
tillsvidareanställda medarbetare inom Region Kronoberg från och med
2022-01-01.
2. Regionstyrelsen beslutar att personalförmånen ska vara
självfinansierad och den förväntade ökade kostnaden för administration
får finansieras genom en mindre avgift per bruttolöneavdrag
Sammanfattning

HR-avdelningen har fått till uppgift att utreda möjligheten att erbjuda
olika förmåner till Region Kronobergs medarbetare. Denna utredning
har fokuserats på förmånscykel och förmånsbil som förmån via
bruttolöneavdrag till Region Kronobergs medarbetare.
Andra förmåner som tidigare var vanligt förekommande via
bruttolöneavdrag var behandlingar med ögonlaser och IVF eller andra
fertilitetsbehandlingar. Genom en lagändring i skattereglerna, som trädde
i kraft 1 juli 2018, är det dock inte längre förmånligt att göra
bruttolöneavdrag för dessa förmåner, därför behandlas inte dessa här.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utredning av möjligheten till förmånsbil och
förmånscykel för Region Kronobergs medarbetare
 Tjänsteskrivelse - Utredning av möjligheten till förmånsbil och
förmånscykel för Region Kronobergs medarbetare

19 Friskvårdsbidrag (21RGK812)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att regionstyrelsens
arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
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1. Regionstyrelsen beslutar att ta bort egenfinansieringen av
aktivitetsbidraget för Region Kronobergs medarbetare från och med
2021-07-01
2. Regionstyrelsen beslutar att Region Kronoberg ska införa ett digitalt
IT-stöd för hantering av aktivitetsbidraget inom Region Kronoberg så
snart som möjligt.
3. Regionstyrelsen anslår 1 miljon kronor för 2021, ur regionstyrelsens
driftsram för ändamålet, för att finansiera den förväntade ökade
efterfrågan på aktivitetsbidrag under 2021.
4. Regionstyrelsen beslutar att för att finansiera den förväntade ökningen
av nyttjande av aktivitetsbidraget år 2022 anmäler regionalstyrelsen
behov om ytterligare 1,2 miljoner kronor i anslag inför
budgetförutsättningar 2022.
5. Regionstyrelsen anslår 200 000 kr under 2021 ur regionstyrelsens
driftsram för ändamålet för anskaffning och årsavgift av systemstöd.
6. Regionstyrelsen beslutar att för år 2022 anmäler regionstyrelsen behov
om 150 000 kr för årsavgift av systemstöd inför budgetförutsättningar
2022.
Sammanfattning

Region Kronoberg har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. I
budgeten för 2021 anges att fysisk aktivitet är viktigt för alla. För att öka
den fysiska aktiviteten bland medarbetare ska egenfinansieringen tas bort
i aktivitetsbidraget. Om fler medarbetare börja nyttja aktivitetsbidraget
krävs ett digitalt systemstöd för hanteringen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Friskvårdsbidrag Region Kronoberg
 Tjänsteskrivelse - Att få fler att nyttja friskvårdsbidraget i Region
Kronoberg
 Tjänsteskrivelse - Digitalisering av friskvårdsbidrag
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20 25-årsgåva för förtroendevalda med
uppdrag inom Region Kronoberg
(21RGK486)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens personalutskott föreslår att regionstyrelsens
arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för 25-årsgåva för förtroendevalda
med uppdrag inom Region Kronoberg.
2. Regionstyrelsen beslutar att kostnader för 25-årsgåva för
förtroendevalda i enlighet med riktlinjerna belastar kostnadsställe
0810000 (förtroendemannaorganisation).
Sammanfattning

Förtroendevalda som har haft förtroendeuppdrag inom Region
Kronoberg under sammanlagt minst 25 år föreslås uppmärksammas med
25-årsgåva för att uppdragsgivaren vill visa sin uppskattning. I
förtroendeuppdraget ska inräknas uppdrag från tidigare Landstinget
Kronoberg och Regionförbundet (även tidigare södra Smålands
kommuner) södra Småland.
Riktlinjen omfattar de förtroendevalda som är verksamma vid riktlinjens
fastställande och sammanlagt haft förtroendeuppdrag inom Region
Kronoberg (tidigare landstinget eller regionförbundet) under minst 25 år.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - 25-årsgåva för förtroendevalda med uppdrag inom
Region Kronoberg
 Förslag till riktlinje: 25-årsgåva för förtroendevalda med uppdrag
inom Region Kronoberg

21 Drift av laddstolpar vid Region
Kronobergs arbetsplatser och
fastigheter (18RGK1513)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen beslutar att
1. drift av laddstolpar på Region Kronobergs egenägda fastigheter sker i
egen regi.
2. föreslå regionfullmäktige att införa en avgift för elen från laddstolpar
för besökare och patienter på Region Kronobergs egenägda fastigheter
till en kostnad av 20 kr/timme, utöver den ordinarie fastställda
parkeringsavgiften.
3. föreslå regionfullmäktige att införa en avgift för elen från laddstolpar
på parkeringsplatser reserverade för personal på Region Kronobergs
egenägda fastigheter till en kostnad av 20 kr/timme upp till ett tak på
maximalt 5 timmar per dag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige uppdrog § 12/18 åt regionstyrelsen att utreda
förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region
Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare ställningstagande i
regionstyrelsen. En utredning togs fram som beskrev nuläge,
förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av införande av
laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter.
På regionstyrelsens sammanträde 2019-09-17 (§189/2019) godkändes
planerad installation av laddstolpar 2019/2020 på Ljungby lasarett, samt
på Region Kronobergs vårdcentraler i egen regi i Moheda, Ingelstad,
Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Teleborg.
På samma sammanträde uppdrogs till servicedirektören att utreda om
drift av laddstolpar vid samtliga av Region Kronobergs ägda fastigheter
och debitering av medarbetare och besökare ska ske i egen regi eller
genom annan aktör, samt att inleda dialog med fastighetsägarna för de av
regionen hyrda fastigheter där det finns behov av laddning av elbilar och
därmed behov av installation av laddstolpar.
Efter utredning av ärendet föreslås att driften av laddstoplarna vid
samtliga av regionens ägda fastigheter ska ske i egen regi och med redan
befintlig parkeringsappar på centrallasarettet i Växjö användas. Utöver
det föreslås en debitering av elen på 20 kr per timme.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Drift av laddstolpar vid Region Kronobergs
arbetsplatser och fastigheter
 Kopia av Tjänsteskrivelse - Drift av laddstolpar vid Region
Kronobergs arbetsplatser och fastigheter maj 2021
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22 Politisk styrgrupp för fastighetsprojekt
på Ljungby lasarett (19RGK1935)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen utser regionstyrelsens arbetsutskott till politisk
styrgrupp för fastighetsprojekt kopplade till Ljungby lasarett.
2. Regionstyrelsen fastställer direktiv för den politiska styrgruppen för
fastighetsprojekt på Ljungby lasarett med styrgruppens roll, arbetsmodell
och befogenheter.
Sammanfattning

På Ljungby lasarett pågår flera fastighetsprojekt med om- och
nybyggnationer av stor vikt. Även framöver finns behov av ytterligare
beslut kopplade till fastigheten. Det finns behov av löpande politisk
styrning i arbetet samt återkoppling av pågående fastighetsprojekt.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås utgöra politisk styrgrupp på
fastighetsprojekt kopplade till Ljungby lasarett. Rollen som styrgrupp
handlar bland annat om att bereda politiska beslut, säkerställa att
styrande dokument efterlevs, ansvara för medborgar- och personaldialog
samt löpande hållas informerad kring fastighetsprojekten på Ljungby
lasarett.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Politisk styrgrupp för fastighetsprojekt på Ljungby
lasarett
 Tjänsteskrivelse - Politisk styrgrupp för fastighetsprojekt på Ljungby
lasarett – roll, arbetsmodell och befogenheter
 Direktiv för politisk styrgrupp för fastighetsprojekt på Ljungby
lasarett – Den politiska styrgruppens roll, arbetsmodell och
befogenheter
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23 Riktlinje för uppföljning och avvikelser
inom fastighetsinvesteringar
(21RGK918)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer riktlinje för uppföljning och avvikelser inom
fastighetsinvesteringar.
Sammanfattning

Riktlinje för uppföljning och avvikelser inom fastighetsinvesteringar ska
säkerställa att investeringsprojekt löpande följs upp, håller tidplan och
budget och att det vid avvikelser sker en politisk beredning innan ett
eventuellt reviderat investeringsunderlag bereds.
Regionstyrelsens arbetsutskott ska följa upp de fastighetsinvesteringar
som antingen regionstyrelsen eller regionfullmäktige har fastställt. Vid
varje delår och helår ska planerade, pågående och avslutade
fastighetsinvesteringar redovisas utifrån ekonomisk prognos och tidplan,
i förhållande till investeringsbeslutet.
Om investeringsbudget eller tidplan för projektet befaras överskridas
utifrån investeringsbeslutet, ska regionstyrelsens arbetsutskott snarast
underrättas för dialog och ställningstagande om åtgärder.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut riktlinje för uppföljning och avvikelser inom
fastighetsinvesteringar
 Uppföljning och avvikelser inom fastighetsinvesteringar

24 Genomlysning Ryssbygymnasiet AB
inför större investering (21RGK236)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsens noterar informationen till protokollet.
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2. Regionstyrelsen beslutar att tillfråga Ljungby kommun om inspel
avseende genomlysningen av Ryssbygymnasiet AB samt Ljungby
kommuns inställning avseende framtida satsningar på Ryssbygymnasiets
utbildningar. Regionstyrelsen önskar yttrandet åter senast 2021-08-02.
Sammanfattning

Ryssbygymnasiet AB ägs av Region Kronoberg, med 90%, tillsammans
med VIDA och Rottne Industri AB, med vardera 5% av aktierna.
Ryssbygymnasiet är en friskola med riksintag som erbjuder utbildning
inom Naturbruksprogrammet och Restaurang- och
livsmedelsprogrammet. Skolan har ett internat som består av flera
fastigheter, uppförda på 50-talet och i behov av en större investering för
att kunna tillmötesgå dagens krav. En genomlysning av Ryssbygymnasiet
AB:s verksamhet, förutsättningar, ambitioner och möjligheter är
genomförd. Denna visar att Ryssbygymnasiets verksamhet fyller ett
regionalt utbildningsbehov och ger goda arbetsmarknadsutsikter för
skolans elever. Skolan har en bred samverkan med Linnéuniversitetet,
vilket ger ömsesidig nytta för både gymnasiet, akademin och för den
enskilde eleven. Ett prognostiserat ökat elevunderlag visar på goda
framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter. Ryssbygymnasiet fyller
också en viktig funktion i lokalsamhället.
I Gröna Kronoberg 2025 och den regionala strategin för Smart
specialisering lyfts bland annat skogsnäringen fram som ett viktigt
styrkeområde för regionens näringsliv och även besöksnäringen har en
stark regional prioritering. Ryssbygymnasiet har genom sina utbildningar
en viktig funktion för näringslivets kompetensförsörjning inom några av
regionens starkaste och viktigaste branscher.
Sammantaget visar underlaget på en skola som är en viktig aktör i
regionen - med attraktiva utbildningar, bred samverkan med akademin
och som bidrar med flera andra mervärden - och som har goda
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, vilket motiverar
nödvändiga satsningar på de internat som är en viktig faktor för skolans
utveckling.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Genomlysning av Ryssbygymnasiet AB inför
större investering
 Tjänsteskrivelse - Genomlysning Ryssbygymnasiet
 Bilaga Samarbete LNU_Ryssby 20210414
 Bilaga WSP-Rapport Ryssbygymnasiet 210421
 Bilaga Ryssbygymnasiet AB 2021-05-03
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25 Remissyttrande – Regionala miljömål
2021-2030 (diarienummer: 501-11212020) (21RGK522)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Sammanfattning

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till nya regionala miljömål för
perioden 2021-2030 och har skickat underlaget på remiss till Region
Kronoberg. Vidare önskar Länsstyrelsen svar på om Region Kronoberg
berörs av målen, om Region Kronoberg åtar sig något under
programperioden samt om Region Kronoberg har ytterligare förslag på
mål.
Region Kronoberg berörs främst av klimat- och konsumtionsmålen samt
de mål som berör utsläpp till avloppsreningsverk och luftföroreningar
från transporter. Sammanfattningsvis anser Region Kronoberg att förslag
till regionala miljömål 2021-2030 är bra och ser särskilt positivt på
förtydligandet av plusenergimålet och förslag till nytt mål om
klimatutsläpp från konsumtion. Region Kronoberg hade dock önskar att
fler aktörer hade involverats i målet om antibiotikaförskrivning genom
en breddning där även veterinärläkemedel kan omfattas. Vidare finns
svårigheter med uppföljningen av målet om att öka antalet cirkulera
företag, och målet om plusenergilän bör kompletteras med delmål till
2030.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande Regionala miljömål
 Remissyttrande regionala miljömål 2021-2030
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26 Remissyttrande - Struktur för ökad
motståndskraft (SOU 2021:25)
(21RGK549)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Regeringskansliet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Remissen beskriver dagens globala säkerhetsläge som åter präglas av
instabilitet och oförutsägbarhet. Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges
närområde och i Europa har försämrats. En viktig del av att stärka det
civila försvaret är att skapa tydliga lednings- och ansvarsförhållanden för
att åstadkomma samordning såväl inom det civila försvaret som mellan
det civila och det militära försvaret. De nuvarande samverkansområdena
är alltför breda och omfattar så diversifierade verksamheter att det är
svårt att hitta en gemensam bas för arbetet. Ingen myndighet har ett
utpekat ansvar för att hålla samman planeringen, utan ansvaret delas av
myndigheterna. Till det kan läggas svårigheten att åstadkomma en
effektiv samordning på den regionala nivån då statliga myndigheter med
en regional organisation har olika geografiska indelningar. Totalförsvaret
ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp,
inklusive krigshandlingar på svenskt territorium.
I remissen Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) ges förslag
på en ny struktur för de statliga myndigheternas arbete med beredskap,
samt de statliga myndigheters ansvar och uppgifter inför och under höjd
beredskap samt fredstida krisberedskap. Vidare ger remissen förslag på
ansvar och uppgifter för civilområden och en högre regional ledning,
planering av det civila försvaret samt åtgärder för ökad ledningsförmåga i
kommuner och regioner.
Remissvaret omfattar ställningstagande kopplat till fem områden i
betänkandet som Region Kronoberg anser centrala ur det regionala
perspektivet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut, Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)
 Remissvar SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft
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 Remittering av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU
2021:X)
 Remittering av betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU
2021:X), remissutgåva
 Remiss av SOU 2021:X Struktur för ökad motståndskraft kompletterande information

27 Svar på revisionsrapport – Region
Kronobergs ledningssystem
(21RGK645)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Region Kronobergs
ledningssystem samt överlämnar svaret till Regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Region Kronobergs ledningssystem till regionstyrelsen.
Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte har säkerställt att
Region Kronoberg har ett fungerande ledningssystem i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter. Revisorerna kan utifrån
granskningsrapporten konstatera att ett flertal delar finns men att dessa
inte har satts ihop till en gemensam struktur.
Regionstyrelsen ställer sig frågande till om revisionen granskat ett
regionövergripande ledningssystem eller ett ledningssystem i enlighet
med Socialstyrelsens föreskrifter. Regionstyrelsen anser att
granskningsrapporten är svår att följa med den ovissheten.
Regionstyrelsens uppfattning är att revisionen granskat
regionövergripande processer i ett ledningssystem mot bakgrund av
Socialstyrelsens föreskrifter, vilket inte är tillämpbart på annan
verksamhet än hälso- och sjukvård.
Regionstyrelsen delar revisionens bedömning att det saknas ett
ledningssystem med en gemensam struktur – regionstyrelsen vill dock
påtala att det finns flera delar av ledningssystemet vilka är väl fungerande
och kända. Regionstyrelsen kommer att vidta åtgärder för att säkerställa
att projektet ”Övergripande ledningssystem” implementeras och
verkställs.

Page 18 of 23

Kallelse

Beslutsunderlag

 Svar på granskningsrapport Region Kronobergs ledningssystem
 Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs ledningssystem

28 Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024
(21RGK61)

29 Taxor och avgifter 2021 - Tandvårdstaxa
(20RGK60)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. fastställa allmäntandvårdstaxa och specialisttaxa.
2. taxorna gäller från och med den 1 juli 2021.
3. inför beslut om tandvårdstaxa 2022 ska den genomsnittliga höjningen
på 2,3 % i dagens beslut inte räknas som ramhöjande.
Sammanfattning

Allmäntandvårdstaxan och specialisttaxan föreslås höjas med i
genomsnitt 2,3 % från den 1 juli 2021. Den procentuella ökningen är
något högre än det förslag som presenterades hösten 2020 som föreslogs
att gälla fr. o. m. den 15 januari 2021. Fördelat över sex månader i ställer
för ett år blir den totala intäktshöjningen dock mindre. Med en
patientgenomströmning motsvarande 2019 innebär höjningen en total
intäktsökning om ca 1 500 000 kronor.
Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) uppgick 2018
- 2019 till en procentuell förändring om 1,8 procent. För 2021
prognostiseras den uppgå till 1,9 procent. Föreslagen taxehöjning är
således i paritet med den allmänna prisökningen i landet. Detta eftersom
ingen taxehöjning skett i regionen första halvåret 2021.
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Folktandvården Region Kronoberg har priser som ligger på den nedre
halvan jämfört med andra folktandvårdsorganisationer, se beräkning från
tandvårdsutredningen nedan. Förslaget innebär att allmäntandvården i
Region Kronoberg ligger 6 procent över referenspriset och inom
specialisttandvården 4 procent. Privattandvården har generellt högre
priser.
Investeringar under 2019 och 2020 uppgår i snitt till 9 600 000 kronor
och investeringsplan för 2021 uppgår till 9 300 000 kronor.
Avskrivningskostnaderna för Folktandvården uppgick 2020 till 7 200 000
kronor. Med planerade investering 2021 är de budgeterade
avskrivningskostnader 2021 8 700 000 kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har berett ärendet på sammanträdet 202105-18.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Tandvårdstaxa 2021_RS
 Allmäntandvårdstaxa 20210701_2
 Specialisttaxa 20210701_2

30 Taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården 2022 (21RGK63)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen ska lämna
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården 2022 i enlighet med bilagor 2-5.
2. Regionfullmäktige beslutar om en maximal avgift på 100 kr per dygn,
förutom patientavgift, för patienter i samband med behandling vid
Skandionkliniken i Uppsala. Den maximala avgiften föreslås gälla för alla
patienter på kliniken som bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg,
samt vid behov närstående till dessa.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder förslag till taxor och avgifter till
regionfullmäktige. Inför 2022 har förvaltningen sett över avgifterna för
provtagning, ultraljudsbilder, ambulansutlarmning, egenremiss, avgifter
för barn och ungdomar samt avgifter med koppling till målen för nära
vård. Följande avgiftsförändringar föreslås från och med den 1 januari
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2022 inom hälso- och sjukvården:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2022 (bilaga 2)
Avgiften för provtagningar inom den öppna hälso- och sjukvården
föreslås fastställas till 0 kr.
Patientavgift föreslås tas ut från och med den dag patienten fyller 20 år,
istället för från och med det år patienten fyller 20 år.
Flertalet patientavgifter inom framförallt sjukhusvården höjs, vilket även
påverkar uteblivandeavgifterna. Avsikten med förändringarna är att
stimulera att vårdkontakter, när så är möjligt, sker på primärvårdsnivå.
Uteblivandeavgiften för besök inom den öppna hälso- och sjukvården
föreslås vara 200 kr högre än besökstypens ordinarie patientavgift.
Avgifter i sluten vård 2022 (bilaga 3)
Patientavgift föreslås tas ut från och med den dag patienten fyller 20 år,
istället för från och med det år patienten fyller 20 år.
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar 2022 (bilaga 4)
Avgiften för fyra ultraljudsbilder föreslås fastställas till 100 kr.
Intyg om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har lagts till i listan över
intyg.
Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2022 (bilaga 5)
Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel föreslås tas ut från och
med den dag patienten fyller 20 år.
Utifrån en rekommendation från SKR föreslås regionfullmäktige besluta
om en maximal avgift på 100 kr per dygn, förutom patientavgift, för
patienter i samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
Den maximala avgiften föreslås gälla för alla patienter på kliniken som
bor eller varaktigt vistas i Region Kronoberg, samt vid behov närstående
till dessa.
Ärendet behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-18 §
xx/2021s
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
2022_RS
 Bilaga 1 - Översyn av taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården
 Bilaga 2 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård 2022
 Bilaga 3 - Avgifter i sluten vård 2022
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 Bilaga 4 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar 2022
 Bilaga 5 - Egenavgifter och hyror för tekniska hjälpmedel 2022
 Bilaga 6 - Avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala

31 Sammanträdesplan för Region
Kronobergs politiska organisation 2022
(21RGK135)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer sammanträdesplan 2022 för Region
Kronobergs politiska organisation.
Sammanfattning

Enligt ”Arbetsordningar och reglemente för den politiska organisationen
i Region Kronoberg” ska regionfullmäktige fastställa årsplan och
sammanträdesdagar för regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder,
utskott och beredningar i Region Kronoberg. Förslag på
sammanträdesplan för Region Kronobergs politiska organisation 2022
har tagits fram och föreslås fastslås av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sammanträdesplan för Region Kronobergs
politiska organisation 2022
 Sammanträdesplan Region Kronoberg 2022

32 Svar på motion – Ge fler regionanställda
möjlighet till vidareutbildning
(21RGK318)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen i enlighet med redovisat yttrande.
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Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg ska utreda möjligheter att på olika sätt uppmuntra
och underlätta för idag anställda medarbetare att vidareutbilda sig till
sjuksköterska. De föreslår också att Regon Kronoberg ska utreda
möjligheter att på olika sätt uppmuntra och underlätta för idag anställda
medarbetare att vidareutbilda sig till andra vårdyrken än sjuksköterska,
exempelvis undersköterska, medicinska sekreterare och biomedicinska
analytiker. Slutligen föreslår de att Region Kronoberg utreder olika
möjligheter att på olika sätt uppmuntra och underlätta för idag anställda
vårdmedarbetare att vidareutbilda sig inom sitt yrke.
Sammanfattningsvis arbetar Region Kronoberg redan idag med
vidareutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal. Utöver det erbjuder
Region Kronoberg möjligheten till kompetensutveckling även för övriga
yrkesgrupper. Varje verksamhetsområde har medel för kompetens- och
utbildningsinsatser för verksamhetsnära behov, där utgångspunkten är
verksamhetens uppdrag och kompetensbehov.
Regionfullmäktige föreslås därmed att anse motionen besvarad.
Regionstyrelsens personalutskott behandlade ärendet på sammanträdet
2021-05-18 (§ xx/2021)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Ge fler regionanställda möjlighet
till vidareutbildning
 Motion - Ge fler regionanställda möjlighet till vidareutbildning
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