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Kallelse

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 17/2 2021.

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
Samverkansnämnden Region Kronoberg och Region Blekinge 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 nämnden?
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4

Region Kronobergs årliga rapportering
av krisberedskap och civilt försvar
(21RGK 205) (21RGK205)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott, tillika Region Kronobergs
krisledningsnämnd, godkänner redovisningen.
Sammanfattning

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska
regionerna verka för minskad sårbarhet i sin verksamhet och hålla en god
förmåga att hantera extraordinär händelse i fredstid. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ersätta regionerna för
kostnaderna för detta åtagande.
Enligt Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och
civilt försvar (2018–2020) ska samtliga regioner påbörja arbetet med de
förberedelser som behövs för verksamhet under höjd beredskap. I detta
arbete får regionerna statlig ersättning.
Regionernas åtaganden enligt LEH ska regelbundet följas upp, bland
annat genom att de senast den 15 februari varje år redovisar
användningen av den statliga ersättningen samt vilka extraordinära
händelser som inträffat under föregående år. Detsamma gäller för
användandet av ersättningen för arbetet med civilt försvar.
Redovisningen ska göras till Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), Socialstyrelsen samt Länsstyrelsen i Kronoberg via
tillsänd Excell.
Beslutsunderlag

 Uppföljning av Region Kronobergs rapportering av krisberedskap
och civilt försvar 2020
 Årlig uppföljning regioner - rapporteringsår 2020
 Uppföljning maa Covid19 - Regioner rapporteringsår 2020
 Instruktion för regionernas årliga rapportering av krisberedskap och
civilt försvar 2020
Marie-Louise Severin 09:15
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5

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

6

Information - Tågstrategi för södra
Sverige (21RGK199)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Daniel Modiggård, chefsstrateg på Hallandstrafiken AB gör en
genomgång av tågstrategin för södra Sverige som snart ska behandlas i
Regionsamverkan Sydsverige.
Daniel Modiggård 10:00

7

Trafikupphandling 2025: Diskussion om
princip för kostnadsfördelning inför
uppstart av upphandling (21RGK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar diskussionen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämnden samordnar sjukresor och administration av ersättning för
sjukresor på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden. Trafiknämnden
samordnar även resor och myndighetsutövning avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst på uppdrag av kommunerna Växjö, Alvesta, Ljungby,
Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd. För dessa kommuner samt
Markaryds kommun har trafiknämnden även i uppdrag att samordna
skolskjutstrafik. Samtliga av dessa uppdrag ingår i Trafikavtal 2018-01
som sträcker sig fram till 30 juni 2025.
För att trafiknämnden fortsatt ska kunna erbjuda dessa tjänster till hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunerna behöver nu arbetet med ny
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trafikupphandling påbörjas för att kunna ha god framförhållning och väl
tilltagna tidsmarginaler under processens gång.
Tjänsterna för samordning (beställningsmottagning och trafikledning) av
sjukresor, färdtjänstresor och riksfärdtjänstresor utförs av Serviceresor
beställningscentral. En princip för kostnadsfördelning mellan
uppdragsgivarna för Serviceresors verksamhet beslutades av dåvarande
förbundsfullmäkige 1998, se bifogat underlag ”Förbundsfullmäktiges
beslut 1998 § 5 Dnr 20/98”. Denna princip för fördelning av kostnader
har gällt sedan dess och är en del av innehållet i de avtal som sluts med
kommunerna inför varje ny upphandlingsperiod. Inför uppstarten av en
ny upphandling finns det därför anledning för regionstyrelsens
arbetsutskott att diskutera om denna princip ska fortsätta att gälla i sin
nuvarande utformning eller om den bör revideras.
Följande tjänster ingår inte i ovan nämnda princip för fördelning av
kostnader utan bekostas i sin helhet av respektive uppdragsgivare:
- Linnéan Lund/Malmö – uppdragsgivare Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Sjukreseadministration (administration av utbetalning av ersättningar
för privat utförda sjukresor med bil/tåg/buss till resenärer) –
uppdragsgivare Hälso- och sjukvårdsnämnden
-Myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst – (beslut och
administration av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst)–
uppdragsgivare kommunerna, kostnadsfördelning mellan kommunerna
är reglerade i avtal
-Samordning av skolskjuts - uppdragsgivare kommunerna
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Trafikupphandling 2025: Diskussion om princip
för kostnadsfördelning inför uppstart av upphandling
 Förbundsfullmäktiges beslut 1998 § 5 Dnr 20 98
Jessica Gunnarsson 10:30

8

Information - Kollektivtrafikförsörjning
av nytt akutsjukhus (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet
Sammanfattning

Utredning kring hur det nya planerade akutsjukhuset i Räppe ska
försörjas med kollektivtrafik pågår. Muntlig information på
regionstyrelsens arbetsutskott kring utredningsläget och vilka olika
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alternativ som finns både vad gäller tåg, regionbusstrafik och
stadsbusstrafik.
Beslutsunderlag

 Information om kollektivtrafikförsörjning av nytt akutsjukhus
Daniel Malmqvist 10:45

9

Återrapportering Närmare
Kronobergaren (18RGK1891)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Ärendet redovisas muntligt på sammanträdet.
Beslutsunderlag

 §254 RS Återrapportering av arbetet med nära vård och Närmare
Kronobergaren

10 Kurs och konferens 2021 (21RGK78)

•

11 Tidssättning av motion - Avveckla
Region Kronobergs ägande i Småland
Airport (21RGK258)
Förslag till beslut

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

 Motion om att avveckla Region Kronobergs ägande i Småland
Airport

12 Tidssättning av motion - Ge fler
regionanställda möjlighet till
vidareutbildning (21RGK318)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen ska behandlas på
regionfullmäktiges sammanträde i juni 2021. Motionen överlämnas till
regionstyrelsens personalutskott för yttrande.
Beslutsunderlag

 Motion - Ge fler regionanställda möjlighet till vidareutbildning

13 Val av ombud till bolagsstämma för
Regionteatern Blekinge Kronoberg 2021
(21RGK117)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ombud och NN (x) till
ersättare på bolagsstämma för Regionteatern Blekinge Kronoberg 202104-07 kl. 11.15.

14 Upphandlingsplan 2021 för Region
Kronoberg (21RGK288)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsplan 2021.
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Sammanfattning

Region Kronobergs upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras
bli klara eller att påbörjas under 2021.
Region Kronoberg har en verksamhetsstyrd inköpsprocess. Sedan våren
2019 har regionen arbetat med att införa kategoristyrning för alla
upphandlingar. Detta innebär att regionen på ett enklare och mer
överskådligt sätt kan göra uppföljning av de olika områdena för
upphandling. Upphandlingsplanen är indelad i följande kategorier:
- Övergripande material och tjänster
- Fastighet
- IT och kommunikation
- Fordon
- Transporter
- Facility management
- Vårdrelaterad utr. och förbrukn. Varor
- Läkemedel och tillhörande tjänster
- Vård- och tandvårdsrel. tjänster
- Medicinteknik och relaterade tjänster
Upphandlingsplanen omfattar inte upphandlingar under tröskelvärdet
samt följande två områden:
- Kronobergs länstrafik (förutom IT)
- Regionservice-Fastighetsenheten (utöver innehåll)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphandlingsplan 2021 för Region Kronoberg
 Upphandlingsplan 2021
Daniel Adolfsson 11:10
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15 Hantering av statsbidrag gällande Jämlik och effektiv cancervård med
kortare väntetider 2021 (20RGK2104)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. anta statsbidraget enligt överenskommelsen ” Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2021”
2. fördela medel för insatser enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Staten ger kommuner och regioner både generella och specialdestinerade
statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa
beräkningar av skatter och bidrag. De specialdestinerade bidragen
utbetalas separat. Enligt regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022
har regionstyrelsens arbetsutskott:
Rätt att besluta om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt
att de villkor som anges i överenskommelserna uppfylls.
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om en
överenskommelse gällande Jämlik och effektiv cancervård med kortare
väntetider 2021 (se bilaga).
I bilaga redovisas förslag på fördelning av medel samt insatser för att
uppfylla villkoren i överenskommelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hantering av statsbidrag gällande - Jämlik och
effektiv cancervård med kortare väntetider 2021
 Förslag på hantering av statsbidrag - Jämlik och effektiv cancervård
2021
 Meddelande 19/2020 - Överenskommelse om en Jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2021
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16 Hantering statsbidraget inom området
”psykisk hälsa och suicidprevention
2021” (20RGK2107)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. anta statsbidraget enligt överenskommelsen Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området
psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.
2. fördela medel för insatser enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Staten ger kommuner och regioner både generella och specialdestinerade
statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa
beräkningar av skatter och bidrag. De specialdestinerade bidragen
utbetalas separat. Enligt regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022
har regionstyrelsens arbetsutskott:
Rätt att besluta om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt
att de villkor som anges i överenskommelserna uppfylls.
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om en
överenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention (se
bilaga). Överenskommelsen gäller under perioden 2021-2022. I bilaga
lämnas förslag på fördelning av medel samt insatser för att uppfylla
villkoren i överenskommelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hantering av statsbidrag "Insatser för Psykisk
hälsa och suicidprevention 2021"
 Förslag till hantering av statsbidrag - Psykisk hälsa och
suicidprevention 2021
 Meddelande 20/2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2021-2022
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17 Hantering av statsbidrag gällande Sammanhållen, jämlik och säker vård
2021 (20RGK2110)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. anta statsbidraget enligt överenskommelsen ”Sammanhållen, jämlik
och säker vård 2021”.
2. fördela medel för insatser enligt bifogat förslag.
Sammanfattning

Staten ger kommuner och regioner både generella och specialdestinerade
statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i SKR:s kommun- och regionvisa
beräkningar av skatter och bidrag. De specialdestinerade bidragen
utbetalas separat. Enligt regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022
har regionstyrelsens arbetsutskott:
Rätt att besluta om och fördela specialdestinerade statsbidrag, förutsatt
att de villkor som anges i överenskommelserna uppfylls.
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om en
överenskommelse Sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 (se bilaga).
I bilaga redovisas förslag på fördelning av medel samt insatser för att
uppfylla villkoren i överenskommelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hantering av statsbidraget gällande Sammanhållen,
jämlik och säker vård 2021
 Förslag på hantering av statsbidrag - Sammanhållen, jämlik och säker
vård 2021
 Meddelande 21/2020 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Sammanhållen, jämlik och säker vård
2021
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18 Återrapportering av kostnader för
hyrpersonal inom hälso- och sjukvården
(20RGK65)
Sammanfattning

Till regionstyrelsen 2/3 2021.

19 Bokslutskommuniké för Region
Kronoberg 2020 (21RGK296)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till Bokslutskommuniké
2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg upprättar i januari en bokslutskommuniké över det
preliminära resultatet för föregående år.
Region Kronoberg redovisar ett preliminärt balanskravsresultat på 395
mnkr för 2020, vilket är en positiv avvikelse med 242 mnkr mot det
uppsatta resultatmålet för 2020 på 153 mnkr. Region Kronobergs
kompletta årsredovisning 2020 behandlas av regionfullmäktige den 28
april 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2020
 Bokslutskommuniké 2020 Region Kronoberg
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20 Verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2020 (21RGK186)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2020.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande folkhälsofrågor inom Region
Kronoberg. Folkhälsoberedningens fokuserar på de länsgemensamma
folkhälsofrågorna, bevakar genomförandet av Region Kronobergs
Hållbarhetsprogram, utför omvärldsbevakning och bereder
folkhälsofrågor till regionstyrelsen. Arbetet i folkhälsoberedningen
regleras i Arbetsordning för Folkhälsoberedningen.
Verksamhetsrapporten för folkhälsoberedningen beskriver årets
verksamhet utifrån folkhälsoberedningens uppdrag och inriktning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen
2020
 Förslag till verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2020
 §7 FHB Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2020

21 Ansökan om godkännande för Vårdval
Kronoberg – Specialiserad barn- och
ungdomspsykiatri i öppen vård
(20RGK2016)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner ansökan om Vårdval Kronoberg –
Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård från Adavio AB.
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Sammanfattning

Regionfullmäktige har 2020-11-09 (§ 127/2020) fastställt regelbok för
Vårdval BUP 2021.
Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg – specialiserad barnoch ungdomspsykiatri har inkommit från Adavio AB
(organisationsnummer: 559073-7358).
Ansökan har beretts av Kundvalsenheten och Upphandlingsavdelningen.
Adavio AB uppfyller de krav som anges i regelbok för Vårdval BUP.
Tidplan för önskad driftstart är mellan 2021-04-01 – 2021-05-31.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg
– Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppen vård
 Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg
 Registerutdrag Skatteverket 1 och 2
 Registreringsbevis
 Årsredovisning 1
 Årsredovisning 2
 Bevis - Näringsförbudsregistret
 Företagsbeskrivning - ansökan
 Företagsinformation - Skatteverket

22 Överenskommelse mellan Region
Kronoberg och Idé- och
kunskapscentrum (IoKC) 2021-2022
(21RGK210)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen tecknar överenskommelse med Idé- och
kunskapscentrum (IoKC) för åren 2021-2022.
2. Regionstyrelsen fastställer ett årligt bidrag om 615 000 kronor till Idéoch kunskapscentrum (IOKC) för år 2021.
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Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 19 november 2019 att ge regiondirektören
i uppdrag att se över överenskommelsen med Idé- och kunskapscentrum
(IoKC).
I samverkan med IoKC har ett förslag till ny överenskommelse tagits
fram som förtydligar syfte, parternas åtaganden samt uppföljning. I
regionstyrelsens budget för år 2021 är 615 000 kronor avsatta för bidrag
till IoKC.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överenskommelse med Idé- och
kunskapscentrum (IOKC) 2021-2022
 Överenskommelse om samverkan mellan Idé och Kunskaps Centrum
Kronoberg och Region Kronoberg 2020-01-13

23 Fastighetsutvecklingsplan för
vårdcentraler drivna av Region
Kronoberg (21RGK198)
Förslag till beslut

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

Med anledning av planeringen av ett nytt akutsjukhus i Växjö och
utvecklingen av den nära vården har behovet av en
fastighetsutvecklingsplan för vårdcentralerna ökat.
Fastighetsutvecklingsplanen som nu tagits fram för de vårdcentraler som
drivs av Region Kronoberg redovisar utbyggnadsmöjligheter utifrån
nuvarande förutsättningar samt fastighetsutvecklingsbehov utifrån
byggnadernas åldersstruktur och användbarhet. Dessutom redovisas
byggnadsår, lokalytor, besök, separata ingångar för infektionspatienter,
reservkraft, vårdcentralernas ändamålsenlighet samt möjlig
Fastighetsutveckling.
Fastighetsutvecklingsplanen utgör underlag för framtida
investeringsbeslut i samband med verksamheternas utveckling.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fastighetsutvecklingsplan för vårdcentraler drivna
av Region Kronoberg
 Fastighetsutvecklingsplan för vårdcentraler drivna av Region
Kronoberg

24 Förslag till internkontrollplan för
regionstyrelsen 2021 (20RGK146)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer internkontrollplan för regionstyrelsen 2021.
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 2021 har
stabsdirektörerna genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett förslag
till regionstyrelsens internkontrollplan 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - internkontrollplan för regionstyrelsen 2021
 Internkontrollplan för RS 2021
 Riskanalys för RS 2021

25 Riktlinje för kommunikation i Region
Kronoberg (21RGK192)
Förslag till beslut

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

Riktlinjen för kommunikation omfattar all kommunikation i Region
Kronoberg, såväl muntlig som tryckt eller digital, intern och extern. All
kommunikation ska harmonisera med regionens policy, värdegrund och
vision.
Riktlinjen är ett styrdokument som gäller alla medarbetare, chefer och
förtroendevalda inom Region Kronoberg. Den vägleder och tydliggör
grundläggande principer, mål och förhållningssätt inom området
kommunikation.
Både den interna och den externa kommunikationen påverkar
förtroendet för oss som organisation och vårt arbetsgivarvarumärke. För
våra invånare möjliggör vår externa kommunikation insyn, kunskap och
delaktighet. För våra medarbetare kan god intern kommunikation öka
engagemanget, delaktigheten och effektiviteten. Medarbetare som känner
sig välinformerade och delaktiga är dessutom våra bästa ambassadörer.
Ett övergripande mål är att Region Kronoberg upplevs som en
kommunikativ organisation med ett öppet och ärligt
kommunikationsklimat, och där det finns goda förutsättningar för
delaktighet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Riktlinje för kommunikation i Region Kronoberg
 Riktlinje för kommunikation i Region Kronoberg

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

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionfullmäktige fastställer Riktlinje för intraprenader i Region
Kronoberg.
2. Regionfullmäktige beslutar att en informationsinsats riktad till såväl
chefer som övriga medarbetare genomförs i syfte att öka kunskapen om
Intraprenad som driftsform samt möjligheten att ansöka om att driva
verksamheter i intraprenadform.

Kallelse

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: ”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

Kallelse

27 Begäran om underlag inför
kommunernas arbete med ny
översiktsplan, Länsstyrelsen (401-2562021) (21RGK240)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Länsstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Länsstyrelsen i Kronobergs län ska nu ta fram ett gemensamt underlag
för länets samtliga kommuner där Region Kronoberg ombeds komma in
med synpunkter och information som är relevant för
översiktsplaneringen i kommunerna.
Vid planeringsfrågor som sträcker sig över kommunala och regionala
gränser anser Region Kronoberg att det finns vissa strategier och
dokument som är viktiga att förhålla sig till gällande kommunernas
arbete med översiktsplanering i ett regionalt sammanhang.
Dessa strategier och dokument är följande: Regional Utvecklingsstrategi
– ”Gröna Kronoberg 2025”, Regional Kulturplan, Regional
transportpolitik – Trafikförsörjningsprogram och Länstransportplan,
Regionalt serviceprogram, Bredbandsstrategi, Strategi för
besöksnäringen, Kompetensförsörjningsstrategi samt Utvecklingsstrategi
inom hälso- och sjukvården 2017 – 2027.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Begäran om underlag
 Yttrande Länsstyrelsen ÖP 21RGK240
 Begäran om underlag inför kommunernas arbete med ny
översiktsplan

Kallelse

28 Tandvårdstaxa 2021 - Frisktandvård
(20RGK60)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdstaxa för år 2021. Taxan gäller
från och med den 1 april 2021.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 1 oktober 2020 (§
108/2020) att återremittera förslag till tandvårdstaxor. Ärendet skulle
kompletteras avseende investeringar, avkastningskrav och jämförelse
med andra län.
Taxan för frisktandvårdstaxan föreslås höjas i snitt 2 procent och gälla
från och med den 1 april 2021. Förslag till frisktandvårdstaxa är därmed
oförändrat jämfört med förslag som presenteras den 1 oktober 2020.
Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) uppgick 20182019 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. Jämfört med
riket (se bilaga) har Region Kronoberg lägre bruttopriser per den 30 juni
2020. Föreslagen taxeändring innebär att Region Kronobergs snittpris
kommer uppgå till 3887 kronor per år jämfört med medelvärdet i riket
som uppgick till 4 222 kronor år 2020. Frisktandvårdavtal löper under tre
år varför föreslagna taxeändringar därmed gäller dem vars avtal löper ut
under året.
Investeringarna under 2019 och 2020 uppgår i snitt till 9,6 miljoner
kronor och investeringsplan för 2021 uppgår till 9,3 miljoner kronor.
Intäkter från föreslagna taxehöjningar prognostiseras inte möta de
faktiska kostnaderna som verksamheten har. Verksamheten bedömer
dock att det finns utrymme för effektivisering, såsom att verksamheten
gör rätt insatser och arbetar förebyggande.
Tandvårdstaxor innefattar, förutom frisktandvårdstaxan, även taxor för
allmäntandvård och specialisttandvård. Förslag till taxor för
allmäntandvård och specialisttandvård presenteras under våren 2021.
Under 2021 kommer tandvårdstaxorna behandlas i två steg. I första
steget tas nu frisktandvården upp som är relativt avgränsad och där klara
jämförelsetal med övriga landet finns på plats. I steg 2 hanteras allmänoch specialisttandvården, som förutsätter mer beredning och som är
tänkt att gälla från halvårsskiftet och året ut.

Kallelse

Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Tandvårdstaxa 2021 - Frisktandvård
Frisktandvårdstaxa 2020 förslag till mars 2021
Jämförelse med riket
§5 HSN Tandvårdstaxa 2021 - Frisktandvård
§108 HSN Tandvårdstaxa 2021

29 Svar på motion – Höj friskvårdsbidraget
för Region Kronobergs medarbetare
(20RGK906)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg höjer friskvårsbidraget för alla medarbetare i Region
Kronoberg.
I motionen redovisas att nivån på friskvårdsbidraget i Region Kronoberg
är lågt i förhållande till nivån i kringliggande regioner och att det är en låg
andel av medarbetarna som nyttjar friskvårdsbidraget. Friskvårdbidrag är
en av de förmåner Region Kronoberg som arbetsgivare erbjuder
medarbetarna för att underlätta och uppmuntra till hälsofrämjande
aktiviteter. Friskvårdsbidraget kan, beroende på hur det används, bland
annat förebygga arbetsrelaterade belastningsskador och bidra till att
förbättra den psykiska hälsan. Vidare menar motionärerna att en höjning
av friskvårdsbidraget är ett sätt att ge fler medarbetare ekonomisk
möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter.
I Region Kronobergs budget för 2021-2023 finns beslut om att förändra
friskvårdsbidraget. ”För att öka den fysiska aktiviteten bland våra
medarbetare tar vi bort egenfinansieringen i bidraget. En
informationskampanj om bidraget genomförs”. Motionen föreslås därför
avslås.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Höj friskvårdsbidraget för Region
Kronobergs medarbetare

Kallelse

 Motion - Höj friskvårdsbidraget för Region Kronobergs medarbetare
 §15 RSPU Svar på motion – Höj friskvårdsbidraget för Region
Kronobergs medarbetare

30 Svar på motion om att utreda olika
möjligheter att införa subventionerade
resor sommartid (20RGK1195)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Peter Freij (S), Joakim Pohlman (S), Karl Paine (S) och Ros-Marie
Jönsson Neckö (S) har i en motion föreslagit att införa sommarkort i
kollektivtrafiken för alla resenärer. I motionen föreslås att göra
kollektivtrafiken mer attraktiv under semestern genom att erbjuda
resenärerna möjligheten att under sommarmånaderna resa billigare med
en subventionerat färdbevis.
Mot bakgrund av rådande situation med covid-19 föreslås motionen att
avslås.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion om att utreda olika möjligheter att
införa
 Motion om att utreda olika möjligheter för att införa subventionerade
resor i kollektivtrafiken sommartid.
 §87 TN Svar på motion om att utreda olika möjligheter att införa
subventionerade resor sommartid

Kallelse

31 Svar på motion – Utred möjligheterna till
blodbuss i Kronoberg (20RGK1227)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Robert Olesen (S) och Joakim Pohlman (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg utreder möjligheten till blodbuss i Kronoberg, i egen
regi eller i samarbete med närliggande regioner. Motionärerna skriver att
det behöver bli fler kronobergare som ger blod och att det borde vara
lättare att bli och vara blodgivare.
Det råder ingen blodbrist i Region Kronoberg varpå Klinisk kemi och
Transfusionsmedicin bedömer att en utredning rörande blodbuss inte
behöver genomföras i nuläget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Utred möjligheterna till blodbuss i
Kronoberg
 Motion från Socialdemokraterna - Utred möjligheten till blodbuss i
Kronoberg
 §130 HSN Svar på motion – Utred möjligheten till blodbuss i
Kronoberg

32 Svar på motion – Inför nollvision för
pensionsavgångar som beror på
arbetsrelaterad ohälsa (20RGK1271)
Förslag till beslut

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

Kallelse

Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg ska införa nollvision för pensionsavgångar som beror
på arbetsrelaterad ohälsa.
Det finns en redan nu gällande vision avseende arbetsrelaterad ohälsa
och den får anses inkludera alla medarbetare oavsett ålder.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Inför nollvision för
pensionsavgångar som beror på arbetsrelaterad ohälsa
 Motion - Inför nollvision för pensionsavgångar som beror på
arbetsrelaterad ohälsa
 §16 RSPU Svar på motion – Inför nollvision för pensionsavgångar
som beror på arbetsrelaterad ohälsa

33 Svar på motion – Utred möjligheten att
bjuda in representanter för de fackliga
huvudorganisationerna till
regionfullmäktige och alla
nämnder/styrelser och ge dessa
yttranderätt (20RGK1329)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Eva-Britt Svensson (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige
beslutar att utreda möjligheterna att bjuda in representanter för de
fackliga huvudorganisationerna till regionfullmäktige och alla
nämnder/styrelser och ge dessa yttranderätt.
Syftet med motionen är att öka transparens och kunskap och på detta
sätt ge politiker en bättre helhetsbild om de anställdas villkor ute i
verksamheterna samt information om hur de kan påverka och påverkas
av politiska beslut.

Kallelse

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Utred möjligheten att bjuda in
representanter för de fackliga huvudorganisationerna till
regionfullmäktige och alla nämnder/styrelser och ge dessa yttranderätt
 Motion - utred möjligheten att bjuda in representanter för fackliga
organisationer till regionfullmäktige och nämnder/styrelse samt ge
dem yttranderätt i syfte att öka kunskapen hos förtroendevalda.
 §17 RSPU Svar på motion – Utred möjligheten att bjuda in
representanter för de fackliga huvudorganisationerna till
regionfullmäktige och alla nämnder/styrelser och ger dessa
yttranderätt

