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1

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate att jämte
ordförande justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 13/1.

3

Uppsiktsplikt nämnder
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över nämnder,
bolag och kommunalförbund som regionen är medlem i. Uppsikten
utgör förutsättning för att regionstyrelsen ska kunna leda och samordna
regionen angelägenheter, och i det fall detta inte fungerar tillse att frågan
förs upp till behandling av regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska vidare
övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt, att
lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett
ändamålsenligt sätt. Regionstyrelsen har kallat företrädare för
patientnämnden till dialog om nedanstående frågor, med utgångspunkt
ur regionstyrelsens uppsiktsplikt:
1. Information om arbetet med budget och verksamhetsplan
2. Vad behöver regionstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt ha kännedom
om?
3. Utveckling på gång inom nämndens verksamhet?
4. Största utmaningarna det kommande året för nämndens?
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4

Information om nätverkskapaciteten i
Region Kronoberg
Sammanfattning

Muntlig information på regionstyrelsens arbetsutskott 2020-01-12.
Peter Bergehamn och Pär-Emil Johansson 09:20

5

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

6

Trafikförsörjningsprogram Kronobergs
län 2021-2030 (19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

En diskussion kring kapitlet om kostnadsutveckling för kollektivtrafiken
inför beredning av trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utblick.
Christoffer Jansson 10:00

7

Upplägg inför budget 2022 (21RGK61)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Information om upplägget för budgetprocessen 2022-2024.
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Jens Karlsson

8

Kurs och konferens 2020 (politik)
(20RGK74)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. erbjuda arbetsutskottets ledamöter att delta i SKR:s
"Erfarenhetsseminarium – politiska sammanträden på distans" den 22
januari 2021.
2. erbjuda arbetsutskottets ledamöter att delta i Forum för jämställdhet
2-3 februari 2021.
3. erbjuda arbetsutskottets ledamöter att delta i SKR:s webbinarium om
hot och hat mot förtroendevalda 2 februari 2021.
4. erbjuda arbetsutskottets ledamöter att delta i SKR:s trygghetsdag "Vad
vet du om brottsligheten i din kommun?" den 4 februari 2021.

Beslutsunderlag

 Inbjudan - Webbsänt seminarium 2021-02-22 om hur man kan
hantera fullmäktige- och nämndsammanträden på distans
 Inbjudan - Forum Jämställdhet 2021, 2021-02-02 och 03
 Inbjudan till SKRs Trygghetsdag 2021-02-04 - Vad vet du om
brottsligheten i din kommun?
 Inbjudan - Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda, 202102-02

9

Val av ombud till bolagsstämma för
Kulturparken Småland AB (20RGK119)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Sven Sunesson (C) till ombud och
Henrietta Serrate (S) till ersättare på bolagsstämma för Kulturparken
Småland 2021-04-22 kl. 13-15.
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Beslutsunderlag

 Protokoll från styrelsemöte 5/2020, Kulturparken Småland, 2020-1119

10 Val av ombud till bolagsstämma för
RyssbyGymnasiet AB (20RGK403)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (X) till ombud och NN (X) till
ersättare på bolagsstämma för RyssbyGymnasiet AB 2021-05-20 kl. 1213.

11 Val av ombud till föreningsstämma med
Institutet för lokal och regional
demokrati (ID) 2021 (20RGK2072)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (X) till ombud och NN (X) till
ersättare på ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och
regional demokrati den 23 mars 2021 kl 15:00.
Beslutsunderlag

 Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och
regional demokrati (ID), 2021-03-23
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12 Entledigande från uppdrag som
ersättare samt val av ny ersättare i
folkhälsoberedningen för perioden fram
till och med 2022-12-31 (18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen entledigar Tobias Karlsson (S) från sitt uppdrag som
ersättare i folkhälsoberedningen.
2. Regionstyrelsen utser NN (S) till ny ersättare i folkhälsoberedningen
för perioden fram till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag

 Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
Folkhälsoberedningen samt ersättare i regionfullmäktige

13 Månadssammandrag november och
december 2020 Region Kronoberg
(20RGK67)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner månadssammandrag november 2020 för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Balanskravsresultat har förbättrats med 47 mnkr jämfört med resultatet
efter oktober. Resultat-förbättringen förklaras främst av att regionen fått
sin ansökan på 45 mnkr i statligt stöd för minskade trafikintäkter till följd
av covid-19 beviljad (regionen har även fått beviljat statligt stöd med 53
mnkr avseende ansökningsomgång 1 för merkostnader covid-19, vilket
kommer lyftas in i resultatet i december).
Region Kronoberg redovisar ett balanskravsresultat på 408 mnkr efter
november. Det starka resultatet förklaras främst av de resurstillskott i
form av generella statsbidrag som regeringen aviserat i omgångar under
våren och tillkommande riktade statsbidrag kopplade till covid-19. Till
detta kan läggas ackumulerat minskade verksamhetsvolymer som
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inneburit lägre kostnader för köpt vård och läkemedel samt effekt av
ändrat OB-tillägg. Resultatet påverkas negativt av minskade
biljettintäkter och minskade patientavgifter till följd av covid-19.
Skatteintäkterna minskar till följd av den konjunkturförsämring som
pandemin medfört.
Helårsprognosen har uppdaterats och visar på ett balanskravsresultat på
370 mnkr för 2020. I prognosen har beviljad kompensationen för
merkostnader covid -19 avseende perioden februari-juli
(ansökningsomgång 1) tagits med. Regionen har också ansökt om
kompensation för perioden augusti-november (ansökningsomgång 2).
Det är ännu inte helt klart hur ansökningsomgång 2 ska hanteras i
bokslutet varför denna inte tagits med i prognosen. Om hela eller del av
ansökningsomgång 2 lyfts in i resultat 2020 förbättras prognosen med
ytterligare ca 30 mnkr. I prognosen har beaktats att beslutet att höja
beloppsgränsen för när en tillgång ska klassas som en anläggningstillgång
innebär en engångskostnad på ca 50 mnkr (avskrivningskostnad då
anläggningstillgångar som inte uppfyller beloppskriterierna utrangeras
från anläggningsregistret).
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2020.
Månadssammandrag för december 2020 redovisas muntligt på
regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - månadssamandrag november
 Månadssammandrag nov 2020 Region Kronoberg 201215

14 Regionala priser och ersättningar för
regionövergripande vård 2021
(21RGK64)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner överenskommelsen om regionala priser och
avgifter i Södra sjukvårdsregionen 2021.
Sammanfattning

Huvudmännen i Södra sjukvårdsregionens avtalsgrupp har kommit fram
till en överenskommelse om regionala priser och ersättningar 2021.
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Grunder i överenskommelsen är att en abonnemangsmodell tillämpas
enligt beslut av Södra sjukvårdsregionsnämnden, 2015-10-30, § 43.
Huvudprincipen är att priserna ska bygga på självkostnader med
uppräkning enligt LPIK-index (prisindex med kvalitetsjusterade löner för
landsting). Den totala abonnemangskostnaden för Region Kronoberg
2021 är 155 212 000 kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regionala priser och ersättning för
regionövergripande vård 2021
 Regionala priser och ersättningar 2021 - Tjänsteskrivelse från södra
regionvårdsnämnden
 Protokoll Södra regionvårdsnämnden 2020-12-03

15 Sydostpaket för infrastruktursatsning i
sydost (20RGK2065)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom Handelskammarens underlag ”Nu tyar
vi inte mera” avseende önskvärda järnvägssatsningar i Kalmar,
Kronoberg och Blekinge län under planeringsperioden 2022–2033 som
ett inspel till regeringens planering av infrastrukturproposition som
förväntas komma under våren 2021.
Sammanfattning

Genom den infrastrukturproposition som förväntas komma under våren
2021 kommer Trafikverket att få i uppdrag att upprätta en nationell plan
för transportinfrastruktur samtidigt som Region Kronoberg i egenskap
av länsplaneupprättare få i uppdrag att ta fram ny länstrasportplan.
Länstransportplanen utgör efter fastställande Region Kronobergs
uppdrag till Trafikverket avseende utvecklingen av länets infrastruktur.
Region Kronoberg har avgetts tillfälle att yttra sig över det
inriktningsunderlag som kommer att ligga till grund för ovan nämnd
infrastrukturproposition, vilket behandlas av regionstyrelsen i januari
2021.
Handelskammaren har med stöd av representanter från Region
Kronoberg, Region Kalmar och Region Blekinge sammanställt
dokumenten ”Nu tyar vi inte mera” med önskvärda järnvägssatsningar i
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Kalmar, Kronoberg och Blekinge län under planeringsperioden 2022–
2033 i syfte att visa på en enighet gällande järnvägssatsningar i länen.
Dokumenten förtydligar ytterligare Region Kronobergs ståndpunkt och
regionstyrelsen föreslås därför ställa sig bakom Handelskammarens
arbete. Dokumenten ligger också i linje med och ska ses som en
fördjupning av Regionsamverkan Sydsveriges positionspapper för
infrastrukturen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sydostpaket för infrastruktursatsning i Sydost
 Sydostpaket för infrastruktursatsningar
 Sydostpaket för infrastruktursatsningar - kort version

16 Utvärdering av Region Kronobergs
hantering av och insatser mot effekterna
av det nya coronaviruset (20RGK1893)
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2020-06-23 § 276/2020 till
regiondirektören att genomföra en genomlysning av Region Kronobergs
organisation och arbetssätt med anledning av Covid-19 för senare
redovisning i regionstyrelsen under hösten 2020.
En oberoende utvärdering har genomförts av revisionsbyrån KPMG
med fokus på Region Kronobergs hantering av och insatser mot
effekterna av det nya coronaviruset. Utvärderingen har lagt störst fokus
på hälso- och sjukvård inklusive smittskydd, vårdhygien och
mikrobiologen. Utöver det berörs även verksamheter som regionstab,
regionservice och Länstrafiken. Utvärderingen syftar till att Region
Kronoberg ska kunna dra lärdomar av hanteringen av situationen med
covid-19 för att vidare kunna utveckla hanteringen av såväl denna
pandemi som framtida kriser.
Utvärderingens analysområden har varit ledning och styrning, lägesbild
och analys, förberedelser och omställning av verksamheter, samordning
och samverkan, kommunikation och information, materialförsörjning,
smittskydd och vårdhygien och mikrobiologen samt psykosociala
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perspektiv. Utvärderingen har resulterat i har resulterat i ett stort antal
iakttagelser och rekommendationer som redovisas i utvärderingen.
Rapporten kommer redovisas muntligt på regionstyrelsens sammanträde
2021-01-26.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Utvärdering av Region Kronobergs hantering av
och insatser mot effekterna av det nya coronaviruset
 Lärande utvärdering - Covid-19 i Region Kronoberg. Version m.
sekretess
 Lärande utvärdering - Covid-19 i Region Kronoberg. Offentlig
version.
 § 276/2020 regionstyrelsens arbetsutskott - Genomlysning av Region
Kronobergs organisation och arbetssätt med anledning av Covid-19

17 Remissyttrande – Inriktningsunderlag
inför transportinfrastrukturplanering för
perioden 2022—2033 och 2022—2037,
I2020/02739 (20RGK1781)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Trafikverket/Infrastrukturdepartementet
beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Svar ska lämnas till Infrastrukturdepartementet senast den 29 januari
2021. Inriktningsunderlaget och inlämnade remissvar kommer att ligga
till grund för den infrastrukturproposition som förväntas komma under
våren 2021. Genom infrastrukturpropositionen kommer Trafikverket att
i få uppdrag att upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur
samtidigt som Region Kronoberg i egenskap av länsplaneupprättare få i
uppdrag att ta fram ny länstrasportplan. Länstransportplanen utgör efter
fastställande Region Kronobergs uppdrag till Trafikverket avseende
utvecklingen av länets infrastruktur.
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Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen av
det regionala tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig för
den regionala kollektivtrafiken. Yttrandet bygger utöver det på
fortlöpande samverkan med kommunerna i tjänstemannagruppen för
infrastruktur, med näringslivet samt andra aktörer i regionen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande – Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—
2037, I2020/02739
 Remissyttrande - Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—
2037, I2020/02739
 Bilaga 1 - RSS - Positionspapper infrastruktur
 Bilaga 2 - Kronobergs inspel till inriktningsplaneringen

18 Brandskyddsplan för Region Kronoberg
(20RGK1967)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Brandskyddsplan för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Brandförloppet vid en utbruten brand är snabbt och det finns en risk att
en skada efter brand leder till ett långvarigt avbrott i verksamheten.
Kostnaderna för avbrottet kan bli betydligt större än kostnaden att
reparera skadan. För att rädda en person, som inte själv kan förflytta sig
vid en eventuell brand och minimera konsekvenserna av en brand, krävs
tidigt larm och medarbetare på plats som har kompetens att agera. Det är
även viktigt att det finns ett fungerande byggnadstekniskt brandskydd.
Brandskyddsarbetet syftar till att skapa en trygg och säker miljö genom
att minimera risken för brands uppkomst och konsekvenserna efter en
eventuell brand. Brandskyddsplanen beskriver brandskyddsarbetet i
Region Kronoberg.
Planen är framtagen i syfte att:
- skapa trygghet vid frågor som rör brand- och utrymningssäkerhet,
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- skapa trygghet och god handlingsförmåga vid händelser som rör brandoch utrymningssäkerheten,
- tydliggöra roller och ansvar,
- genom kontroll och underhåll av det byggnadstekniska brandskyddet
säkerställa dess funktioner samt
- genom utbildning och information säkerställa en ändamålsenlig och
anpassad kunskapsnivå hos verksamhetens medarbetare samt
- skapa förutsättningar för att ett systematiskt brandskyddsarbete kan
bedrivas så effektivt som möjligt.
Brandskyddsplanen innehåller bland annat ansvarsfördelning,
utbildningsplan, rutiner vid brand, egenkontroll och dokumentation.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Brandskyddsplan för Region Kronoberg
 Brandskyddsplan för Region Kronoberg

19 Plan för informationssäkerhet och
skydd av personuppgifter (20RGK1326)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter.
Sammanfattning

Information är en viktig strategisk resurs för Region Kronoberg. En
säker informationsförsörjning är avgörande för Region Kronoberg
förmåga att uppnå sina verksamhetsmål. Den totala mängden
information och utbytet av information ökar inom och mellan olika
verksamheter i regionen, med externa organisationer, allmänheten,
förtroendevalda och andra intressenter. Det är därför mycket viktigt att
informationshanteringen skyddas mot såväl avsiktliga som oavsiktliga
störningar.
Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter syftar till att
ange riktning för Region Kronobergs informationssäkerhetsarbetet och
skydd av personuppgifter samt fastställa ansvars- och rollfördelning.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Plan för informationssäkerhet och skydd av
personuppgifter
 Plan för informationssäkerhet och skydd av personuppgifter

20 Investeringsplan 2021 (20RGK137)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner investeringsplan för år 2020 som omfattar
investeringar om totalt 600 miljoner kronor.
Sammanfattning

En investeringsplan för 2021 har tagits fram och bedömningen är att
investeringsplanen håller sig inom avsatt investeringsram för 2021.
Planen omfattar investeringar om totalt 600 mnkr.
I planen ingår flera ny- och ombyggnationer för att förbättra patient- och
personalmiljöer. Men den innehåller också stora satsningar som
exempelvis ny el-bussdepå samt en ny vårdbyggnad för rättspsykiatri.
Flera utredningar pågår och planeras där särskilt kan nämnas det stora
arbete som sker gällande nytt akutsjukhus i Växjö. Som tidigare år är
behovet av inventarieinvesteringar stort särskilt inom det
medicintekniska området. Under år 2021 kommer återanskaffningar
prioriteras före nyinvesteringar. Särskilda satsningar kommer göras inom
exempelvis röntgen.
Ett antal omfattande IT-investeringar planeras under 2021 – både
gällande uppgraderingar, återinvesteringar och införanden av IT-system
samt satsningar inom IT-arbetsplatser. De intäktsfinansierade
verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov avseende
inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.
Samtliga inryms i den ekonomiska ramen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Investeringsplan 2021
 Investeringsplan 2021
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21 Upphävande av handlingsplan för
oberoende av hyrpersonal inom hälsooch sjukvården samt fastställande av
måltal (16RK2368)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att
1. Upphäva beslut avseende handlingsplan för oberoende av hyrpersonal
RS § 214/19.
2. Region Kronobergs kostnader för hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården ska vara högst 4% i förhållande till kostnad för egen personal
inom hälso- och sjukvård för 2021.
3. Mål/mätetalet ska fortsättningsvis integreras i regionstyrelsens
verksamhetsplan och återrapporteras till regionstyrelsen minst
kvartalsvis.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 214/19 Utfasningsplan för oberoende av
hyrpersonal. Handlingsplanen är en del av ett gemensamt projekt som
Sveriges kommuner och regioner (SKR) initierade under 2016 med
anledning av att samtliga regioner är beroende av inhyrd personal inom
hälso- och sjukvården. I samband med att Region Kronoberg beslöt att
ingå i det gemensamma projektet uppdrogs åt regiondirektören att
bereda en handlingsplan för oberoende av hyrpersonal inom hälso- och
sjukvården. Handlingsplanen har följts upp kvartalsvis i regionstyrelsen.
I det fortsatta arbetet med oberoende av hyrpersonal inom hälso-och
sjukvården föreslås istället att styrande mål för kostnad för hyrpersonal
integreras i regionstyrelsen årliga verksamhetsplan, i syfte att målet ska
vara enklare att följa på övergripande nivå och vara med flexibelt. Målet
ska konkretiseras i en handlingsplan kopplad till hälso- och
sjukvårdsnämndens årliga verksamhetsplan.
Beslutet innebär att den tidigare handlingsplanen upphör att gälla. Målet
för 2021 föreslås vara att Region Kronoberg har en kostnad för
hyrpersonal som är högst 4 % i förhållande till kostnad för egen personal
inom hälso- och sjukvård under 2021. Mål/mätetalet ska fortsättningsvis
integreras i regionstyrelsens verksamhetsplan och återrapporteras till
regionstyrelsen minst kvartalsvis.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - upphävande av handlingsplan för utfasning av
oberoende av hyrpersonal inom hälso- och sjukvården samt
fastställande av mätetal
 Tjänsteskrivelse - Upphävande av handlingsplan för utfastning av
oberoende av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård

22 Internkontrollplan regionstyrelsen 2021
(20RGK146)

23 Riktlinje för intraprenader i Region
Kronoberg (20RGK547)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer riktlinjer för intraprenader i Region
Kronoberg.
Sammanfattning

Intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade
befogenheter för verksamhet, personal och ekonomi inom ramen för
Region Kronobergs organisation och verksamhetsområden. Intraprenad
kan även beskrivas som en personalledd resultatenhet.
Syftet med att Region Kronoberg uppmuntrar verksamheter att drivas i
intraprenadform är att utveckla nya styrformer och arbetssätt då de bästa
idéerna oftast växer fram från medarbetarna själva. Intraprenad i form av
personalledda resultatenheter kan bidra till en ökad delaktighet och
engagemang bland medarbetarna samtidigt som beslutsvägarna kortas.
Intraprenader är samtidigt ett sätt att öka tilliten till professionen, det vill
säga en styrning byggd på förtroende, kunskap och engagemang.
På regionstyrelsens sammanträde 2020-03-24 (§ 65/2020) behandlades
förslag på riktlinje för intraprenader i Region Kronoberg. Ärendet
återremitterades med följande motivering:

Kallelse

”Regionstyrelsen återremitterar ärendet med följande motivering:
Regionstyrelsen meddelade 2018-06-08 § 96 att ”Region Kronoberg
avser att göra en uppföljning av för och nackdelar av de intraprenader
som tidigare införts, inför vidare ställningstagande i ärendet.”
Uppföljningen har inte gjorts och behöver genomföras innan Region
Kronoberg kan ta ställning till nya riktlinjer för intraprenader. Region
Kronoberg kommer tillfråga Institutet för lokal och regional demokrati
för genomförande av uppföljningen.”
En uppföljning har gjorts och uppföljningsrapporten från Institutet för
lokal och regional demokrati behandlades på regionstyrelsens
sammanträde 2020-12-15 (§ 256/2020).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Riktlinje för intraprenader i Region Kronoberg
 Riktlinje för intraprenader i Region Kronoberg
 Uppföljning av intraprenader inom Region Kronoberg och tidigare
Landstinget Kronoberg
 §256 RS Uppföljning av intraprenader i Region Kronoberg
 §65 RS Intraprenader i Region Kronoberg

24 Det framtida lokal- och
fastighetsbehovet för vårdcentralen
Kungshögen, folktandvården Solrosen
samt en samlad psykiatri i Ljungby
(19RGK1935)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. uppdra åt regiondirektören att utreda det samlade lokal- och
fastighetsbehovet för vårdcentralen Kungshögen, folktandvården
Solrosen samt en samlad psykiatri i Ljungby.
2. utredningen ska svara på hur verksamheterna kan planeras
lokalmässigt utifrån nära vård, effektivisering och samverkan.

Kallelse

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-12-18 (§
119/2020) att meddela regionstyrelsen att behov ses av att det samlade
lokal- och fastighetsbehovet för vårdcentralen Kungshögen,
folktandvården Solrosen samt en samlad psykiatri i Ljungby utreds.
För sjukhusområdet Ljungby lasarett finns inriktningsbeslut och planer
för förändringar inom lokal- och fastighetsinvesteringarna. Det finns två
inriktningsbeslut tagna av regionstyrelsen som beskriver att utredningar
ska göras gällande rivning av hus 1 A (19RGK1935-8) samt att förändra
de planer som tidigare antagits om hus 1 M, där en ny byggnad ska
ersätta hus 1 A samt tidigare planerad utbyggnad 1 M (19RGK1935-35).
Den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Ljungby lasarett ska
utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län.
Flera kända lokalbehov inom området behöver nu hanteras utifrån ovan
inriktningar. Det finns ett behov av att frigöra lokalyta inom området för
att möjliggöra nödvändig vård inom området under om- och
nybyggnadstiden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Framtida lokal- och fastighetsbehovet för
vårdcentralen Kungshögen, folktandvården Solrosen samt en samlad
psykiatri i Ljungby
 Tjänsteskrivelse - Förslag till inriktningsbeslut vårdcentral, tandvård
och psykiatri Ljungby
 §119 HSN AU Det samlade lokal- och fastighetsbehovet för
vårdcentralen Kungshögen, folktandvården Solrosen samt en samlad
psykiatri i Ljungby

25 Svar på skrivelse Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett (20RGK1866)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.

Kallelse

Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående
parkeringssituationen vid Ljungby lasarett.
Peter Freij(S) har i skrivelse ställt frågor om hur parkeringssituationen
vid Ljungby lasarett påverkas av beslutet om nybyggnation, samt hur
diskussionerna går med Ljungby kommun om att hitta en hållbar lösning.
Peter Freij (S) undrar också när en plan för hur parkeringssituationen ska
lösas kan vara klar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse om parkeringssituationen vid
Ljungby lasarett - när ska den lösas?
 Svar på skrivelse Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett – när ska
den lösas?
 Skrivelse till regionstyrelsen - Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett – när ska den lösas?

26 Svar på skrivelse om de eftersatta
vårdbehoven och hur privata vårdgivare
kan bidra (20RGK1859)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående den privatdrivna
sjukvårdens möjlighet att bidra till att minska det uppdämda
vårdbehovet. Vårdföretagarna, som företräder privata vårdgivare över
hela landet, har dels räknat på behoven framåt, dels tillsammans med
sina medlemmar arbetat fram förslag som kan bidra till att öka
vårdkapaciteten.
Region Kronoberg fortsätter arbetet med att minska vårdskulden på så
kort tid som möjligt och ser också löpande över möjligheten till att ta
hjälp av de privata aktörerna i sjukvårdssystemet i sin helhet samt hur
dessa kan nyttjas optimalt.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse om de eftersatta vårdbehoven
och hur privata vårdgivare kan bidra
 Svar på skrivelse - Skrivelse om de eftersatta vårdbehoven och hur
privata vårdgivare kan bidra
 Skrivelse om de eftersatta vårdbehoven och hur privata vårdgivare
kan bidra

27 Svar på skrivelse - Skrivelse om
vaccination mot covid-19 (20RGK2034)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående vaccination mot
covid-19 med förslag från Vänsterpartiet om att alla undersköterskor och
sjuksköterskor i Region Kronoberg ska erbjudas extraarbete med
vaccinationerna samt att de för varje extra arbetspass erbjuds en
ersättning motsvarande 120% av timlönen. Utöver det föreslås att
medarbetarna ska få en extra semesterdag vid tre arbetade extrapass med
vaccinationerna mot covid-19.
Region Kronoberg har en följsamhet till gällande kollektivavtal och
fokus ligger på ett långsiktigt arbete för en bra löneutveckling och goda
arbetsförhållanden. Vaccination ingår i ordinarie arbetsuppgifter. En
extra ersättning är inte aktuell.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på skrivelse om vaccination mot covid-19
 Svar på skrivelse om vaccination mot covid-19
 Skrivelse om vaccination mot covid-19.

Kallelse

28 Svar på motion – Motion om att Region
Kronobergs framtida byggnationer i
första hand byggs i trä eller trä
kombinerat med betong (20RGK1380)
Förslag till beslut

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

Kerstin Wirèhn (V) har i en motion föreslagit att Region Kronobergs
framtida byggnader ska byggas i trä alternativt trä i samverkan med
betong. Motionären påvisar också möjligheten till att bygga det nya
akutsjukhuset som planeras i regionen i trä eller med en kombination av
trä och betong.
Inför varje nytt byggprojekt utreder Region Kronoberg redan idag
huruvida trä kan vara ett lämpligt byggmaterial.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion om träbaserat byggande
 Motion om att Region Kronobergs framtida byggnationer i första
hand byggs i trä eller trä kombinerat med betong.

29 Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för Kulturparken Småland
AB (19RGK1117)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner bolagsordning, aktieägaravtal samt
ägardirektiv för Kulturparken Småland AB.

Kallelse

Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö kommun äger sedan 2009 gemensamt
bolaget Kulturparken Småland AB. Bolagets nuvarande bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2009 i samband med bolagets
bildande. I samband med ägarsamråd har ägarna beslutat att se över och
revidera styrdokumenten, bland annat mot bakgrund av ny lagstiftning
på museiområdet (museilag 2017:563) samt förändringar i
kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt i kommunala
bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya riktlinjer och
rutiner för bolagsstyrning utarbetats på regional nivå. Ytterligare
förändringar sedan bolagets nuvarande styrdokument antogs 2009 är
Kronobergs inträde i den nationella kultursamverkansmodellen och
arbetet den regionala kulturplanen som resulterat i nya kulturpolitiska
målsättningar samt former för styrning och uppföljning av regional
kulturverksamhet.
Ärendet återremitterades av regionfullmäktige 2020-11-25 med följande
motivering:
"Mot bakgrund av att det finns en del oklarheter kring delar av innehållet
i dokumenten, främst gällande ägardirektiven samt hur dessa arbetats
fram och vilka synpunkter som medtagits och vilka som inte medtagits.
Den sammanfattande tjänsteskrivelsen för ärendet har också utelämnat
ett större ändringsförslag i ägardirektiven, ett stycke på sida två om att
det ska prövas om delar av Kulturparken Smålands verksamhet ska
konkurrensutsättas och ingen vidare förklaring eller analys av detta finns
heller beskriven i någon av handlingarna. Socialdemokraterna ställer sig
negativa till att konkurrensutsätta Kulturparkens Smålands
verksamheter."
Det är styrelsens ansvar att löpande se över den ekonomiska situationen.
I detta ansvar ingår inte bara att se över inkomster och utgifter, utan
också vem eller vilka som ska utföra olika arbetsuppgifter i
verksamheten. Det sistnämnda kan exempelvis handla om att se över
och undersöka alternativ för vem eller vilka som utför ekonomiska eller
HR-relaterade arbetsuppgifter, marknadsföring, kommunikation eller
receptionsarbete. Vilka arbetsuppgifter som kan bli föremål för översyn
ansvarar styrelsen för att bestämma.
I tjänsteskrivelsen beskrivs revideringsprocessen samt de övergripande
förändringarna i bolagets bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.
Nu gällande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv biläggs också
ärendet för ökad tydlighet kring de föreslagna förändringarna.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal
samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB

Kallelse

 §158 RF Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt
utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
 Reviderad bolagsordning Kulturparken Småland AB
 Reviderat aktieägaravtal Kulturparken Småland AB
 Reviderat ägardirektiv Kulturparken Småland AB
 Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal
samt utfärdande av ägardirektiv för Kulturparken Småland AB
 Barnrättsbaserat beslutsunderlag
 Kulturparken Småland AB Bolagsordning 2009
 Kulturparken Småland AB Aktieägaravtal 2009
 Kulturparken Småland AB Ägardirektiv 2009

30 Anmälningar för kännedom
Anmälningar

 20RGK1954-1 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m.- HÖK 20 - med Svenska
Kommunalarbetarförbundet | Viktig information från SKR (cirkulär
20:41)

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) för 2020 | Viktig
information från SKR, cirkulär 20:45

Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för
personlig assistent och anhörigvårdare – PAN 20 med Svenska
Kommunalarbetareförbundet | Viktig information från SKR (cirkulär
20:43)
 20RGK1955-1 Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 med OFR Allmän kommunal verksamhet | Viktig information från
SKR (cirkulär 20:44)
 20RGK1253-72
Yttrande över IVOs granskning signerad för
visning

