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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 2021-05-12.

3

Återrapportering av arbetet med
Närmare Kronobergaren (21RGK849)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Magnus Frithiof 09:00

4

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

5

Lägesrapport och förstudie nytt sjukhus
i Växjö (19RGK220)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
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Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott är tillika politisk styrgrupp för byggnation
av nytt akutsjukhus i Växjö. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en
information om följande:








Förstudierapport (SWECO)
Gestaltning och hållbarhet
Arbetet med vårdens innehåll – Sirona
Samarbetet med Skanska
Investeringskalkyl
Tidplan 2021
Exempel på nya sjukhus

Beslutsunderlag



























Förslag till beslut - lägesrapport och förstudie nytt sjukhus
Presentation_rsau 11 maj
Förstudierapport Byggnation av nytt akutsjukhus i Växjö
Naturva°rdsutla°tande värdefulla träd, Naturcentrum AB, 2021-03-11
PM10 Teknik - Analys av tidigare vattendom och behov av ny
Vattenverksamhet Lägesrapport 2020-10-15
PM 9 Teknik - Solcellsutredning 2020-10-15
Rapport_Ny tillfart till sjukhusområdet 2020-05-11
Risk- och sårbarhetsanalys för översvämningsrisk, Sweco 2020-08-19
PM 8 Teknik - Utredning av lokal vätgasproduktion samt
Bränslecellsteknik, Utgåva 2, 2020-10-15
PM11 Teknik - Översiktlig analys av implementering av biotoptak
2020-10-15
Riskbedömning ny helikopterplatta _nya planerade akutsjukhuset i
Räppe_ Region Kronoberg 2021-03-05
PM 7 Teknik - Principiella systemkrav för medicinska gaser 2020-1015
Växjö Förstudie PM 1 ytökningar_2020-05-06
Risk- och sårbarhetsanalys för järnvägen, riksvägen, betongfabriken
och flyget, Sweco 2020-09-02
Växjö Förstudie PM 4 tunnel under Rv 23_2020-05-06
Växjö Förstudie PM 3 ambulansstation_2020-05-06
Växjö Förstudie PM 2 patienthotell_2020-05-04
Förstudie Delrapport 2, 2020-06-16
Underlags-PM trafikering, 2020-01-29
Trafikutredning_Stora_Räppevägen_ver210329
Tekn_utr_TPL_RÄPPE_Rapport_20210326
Sammanställning framtidens vårdavdelning 2021-04-16
Sammanställning framtidens mottagning 2021-01-25
Förstudie Delrapport 1, 2020-01-29
PM förutsättningar Rörpostsystem_20201116
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Miljökonsekvensbeskrivning samrådsversion, Sweco 2020-09-14
PM förutsättningar Sopsug_20200910
Naturvärdesinventering inkl Bilaga 1-3, Sweco 2020-09-04
PM 2 Teknik - Nytt sjukhus i Växjö - Ytbehov map teknik i
sjukhusbyggnad 2020-10-15
PM 6 Teknik - Avbrottsfri elförsörjning 2020-10-15
PM 1 Teknik - Nytt sjukhus i Växjö - Ytbehov map teknik i
teknikbyggnader 2020-10-15
PM 5 Teknik - Kravställning av Reservkraft 2020-10-15
PM 4 Teknik - Energisystemanalys 2020-10-15
PM 3 Teknik - Nytt sjukhus i Växjö - Prelimnärt behov av extern
försörjning 2020-10-15
Hasselmusinventering, Naturcentrum AB, 2020-12-08
Miljökonsekvensanalys_planerade akutsjukhuset i Räppe_KL 202104-12
Länsstyrelsens yttrande över Arkeologisk utredning steg I, 2020-04-20
Konsekvensbedömning kulturmiljö, Sweco 2020-09-09
Lokaliseringsutredning, Region Kronoberg_Sweco 2020-08-21
Förstudierapport teknik, Nytt akutsjukhus Växjö, Utgåva 1, Rev 1
2021-04-06
Bilaga 4 till Naturvärdesinventering, 2020-09-04
Bilaga till Buller från tåg- och vägtrafik, Sweco 2020-06-18
Hållbarhetsmål Nytt akutsjukhus Växjö utgåva 5, 2021-03-28
Fladdermusinventering, Naturcentrum AB, 2020-09-25
Fastighetsplan, 2020-09-21
Dagvatten- och MKN-utredning, Sweco 2020-08-19
Buller från tåg- och vägtrafik, Sweco 2020-06-18
Bilaga 1_Bullerutredning 10-20117 Rapport A 210407 inkl bilagor
Arkeologisk utredning steg I, inventering, Sweco 2020-03-17
Arkeologisk utredning steg II, Räppe stärkelsefabrik, Sweco 2020-0710
Växjö sjukhus kollektivtrafikutredning 2020-10-15
Anvisningar till Hållbarhetsprogram utgåva 1---2021-04-06
ARBETSDOKUMENT - Robusta sjukhuset i Växjö -rev 5 - 202010-15 -- Coronaeffekt
ÅVS_Trafik_och_Infrastruktur-Nya_sjukhuset_i_Växjö_210226
Växjö Förstudie PM 5 vårdplatsyta 2020-06-02
Växjö nya sjukhus gång- och cykelutredning 2021-02-19
Växjö nya sjukhus bil- och parkeringsutredning 2021-03-15

Stefan Lundin 10:00
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6

Tidssättning av motion - Ta fram en
rutin för att kunna fatta beslut om hur
regionens överskott ska användas
(21RGK826)
Förslag till beslut

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

 Motion från Socialdemokraterna - Ta fram en rutin för att kunna fatta
beslut om hur regionens överskott ska användas

7

Ombud till bolagsstämma för Sideum
Innovation AB (21RGK765)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ombud och NN (xx) till
ersättare vid bolagsstämma för Sideum Innovation AB den 19 maj 2021
kl. 08.00.
Sammanfattning

Sideum Innovation AB ägs till 100 % av Region Kronoberg.
Bolagsstämma äger rum 19 maj kl 8.00 och regionstyrelsens arbetsutskott
ska utse ägarens ombud.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Ombud till bolagsstämma för Sideum Innovation
AB
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8

Ägaröverenskommelse för Inera AB
(21RGK119)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. godkänna förslag till ägaröverenskommelse för Inera AB.
2. uppdra åt Region Kronobergs ombud vid ägarrådet att för Region
Kronobergs del godkänna ägaröverenskommelsen.
3. föreslå regionstyrelsen att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.
Sammanfattning

Inera är ett bolag som ägs av SKR genom SKR Företag, 21 regioner och
288 kommuner. Ägarrådet är ägarnas högsta beslutande organ och ska
vid ägarråd den 12 maj fatta beslut om ny ägaröverenskommelse.
Förslaget har beretts av Ineras programråd där Region Kronoberg har
representation och av SKRs regiondirektörsnätverk. Regionstyrelsens
arbetsutskott har § 81/21 beslutat att utse Mikael Johansson (M) till
ombud och Magnus Carlberg (S) till ersättare på ägarråd med Inera 202105-12.
Eftersom ägarrådet äger rum innan regionstyrelsen sammanträder den 19
maj föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna av arbetsutskottet
vidtagen åtgärd.
Syftet med denna överenskommelse är att ur ett ägarperspektiv definiera
Ineras roll, uppgift och styrande principer i arbetet med att stödja
digitaliseringen av välfärden i landets regioner och kommuner.
Överenskommelsen anger hur ägarna avser att samarbeta via det
gemensamt ägda bolaget Inera.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - ägaröverenskommelse Inera
 SKRs missiv ägaröverenskommelse Inera
 Ägaröverenskommelse Inera
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9

Fördelning av statsbidrag Överenskommelse mellan staten och
SKR om hälso-och sjukvårdens arbete
med civilt försvar 2021 (21RGK656)
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta statsbidrag i enlighet
med överenskommelse mellan staten och SKR om hälso-och
sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att fördela statsbidraget för
hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021 till
säkerhetsenheten.
Sammanfattning

Regionernas arbete med civilt försvar inom hälso-och sjukvården för år
2021 regleras i Överenskommelse mellan staten och SKR om hälso-och
sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021. Region Kronoberg har för år
2021 tilldelats 5 965 124 kronor i statsbidrag vilket föreslås fördelas till
säkerhetsenheten som ansvarar för Region Kronoberg arbete med civilt
försvar. Statsbidragets användning ska återrapporteras till Socialstyrelsen
och ej utnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - fördelning av statsbidrag - Överenskommelse
mellan staten och SKR om hälso-och sjukvårdens arbete med civilt
försvar 2021
 Tjänsteskrivelse - fördelning av statsbidrag. Överenskommelse mellan
staten och SKR och regioner om Hälso-och sjukvårdens arbete med
civilt försvar
 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2021

10 Månadsrapport april 2021 för Region
Kronoberg (21RGK71)
Sammanfattning

Handlingar distribueras till regionstyrelsen.
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11 Avsiktsförklaring för sam- och
medfinansiering av statlig infrastruktur
(21RGK428)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att:
1. godkänna avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering avseende
Kust-till-Kustbanan.
2. godkänna Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och
medfinansiering avseende Räppe station.
3. godkänna Region Kronobergs del i avsiktsförklaring för sam- och
medfinansiering avseende Norrleden.
4. beslutet gäller under förutsättning att övriga parter fattar likalydiga
beslut.
5. informera regionala utvecklingsnämnden om avsiktsförklaringarna för
sam- och medfinansiering.
Sammanfattning

En ny planeringsomgång för transportinfrastruktur har startat.
Trafikverket ansvarar för att ta fram en ny nationell plan och Region
Kronoberg ansvarar för att upprätta en ny länstransportplan. Vid
planering av infrastruktur finns möjlighet till sam- och medfinansiering.
Samfinansiering innebär att medel både i länstransportplanen och i den
nationella planen avsätts för en utpekad investering. Objekten är som
regel av både regional och nationell betydelse. Medfinansiering innebär
att kommunala eller regionala skattemedel utgör del av finansieringen av
infrastrukturen. Genomförande av samfinansiering brukar normalt ske i
tre steg; 1. avsiktsförklaring, 2. finansieringsavtal och 3.
genomförandeavtal.
Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt
sjukhus i stadsdelen Räppe. Det nya sjukhuset kommer ligga cirka 4 km
väster om nuvarande stadskärna, vilket påverkar trafiken till och från
sjukhuset och vilket färdmedel de anställda, patienter och besökande
nyttjar. Förutom investeringar i infrastruktur i direkt anslutning till det
nya sjukhuset och en utveckling av Växjös cykelvägnät finns ett antal
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större infrastrukturåtgärder som måste genomföras för få ett fungerande
trafiksystem. Vissa av åtgärderna undanröjer brister som har funnits
under lång tid – även före planer på ett nytt sjukhus. Det handlar om
åtgärder som tack vare planerna på ett nytt sjukhus måste ges en högre
prioritet. De större åtgärderna ligger dels i länstransportplanen, dels i
Trafikverkets nationella plan.
För att förbättra möjligheterna till att åtgärderna kommer med i den
nationella planen och om möjligt genomföras i tid planeras har tre samoch medfinansieringsavtal upprättas.
Infrastrukturberedningen har behandlat ärendet på sitt sammanträde
2021-04-29 (§37/2021).

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avsiktsförklaring för sam- o medfinansiering av
statlig infrastruktur
 Tjänsteskrivelse - Avsiktsförklaring för sam- och medfinansiering av
statlig infrastruktur
 A1 Kust-till-Kustbanan - utbyggnad till dubbelspår sträckan RäppeVäxjö C
 A2 Kust-till-Kustbanan Bilaga 1
 B1 Räppe - Räppe station belägen i Växjö kommun längs Kust till
kustbanan
 B2 Räppe Bilaga 1 Räppe station
 C1 Norrleden - Avsiktsförklaring Norrleden
 C2 Norrleden Bilaga 1
 C3 Norrleden Bilaga 2
 C4 Norrleden Bilaga 3
 §37 Avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering

12 Åtgärdsvalsstudie ÅVS – Trafik och
infrastruktur, nya sjukhuset i Växjö samt
principöverenskommelse (21RGK573)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt
sjukhus i stadsdelen Räppe. Det nya sjukhuset kommer påverka trafiken
till och från och vilket färdmedel de anställda, patienter och besökande
nyttjar. Sjukhuset beräknas stå klart 2028 och samtidigt måste det finnas
på plats infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik,
anslutningsvägar, parkeringar med mera som är funktionella, tillgängliga
och attraktiva.
Alla former av infrastrukturplanering skall inledas med en
åtgärdsvalsstudie, ÅVS. Syftet med ÅVS:en är att beskriva, analysera och
rekommendera infrastrukturåtgärder som bidrar till en god
trafikförsörjning. Föreslagna åtgärder har värderats utifrån definierade
mål för att ge underlag för beslut om genomförande av lämpliga
åtgärder. ÅVS:en har genomförts gemensamt av Region Kronoberg,
Växjö kommun och Trafikverket. ÅVS för nytt akutsjukhus är komplex
och berör kommun, region och stat och kommer att vara vägledande för
det fortsatta arbetet med infrastruktur. Förslaget är därför att den ska
godkännas av samtliga tre berörda partner.
Många av investeringarna vid det nya sjukhuset är direkt beroende av
varandra vilket ökar komplexiteten och behovet av en tydlig styrning i de
olika genomförandeprocesserna. För att tydliggöra ansvar, finansiering
och tidplan har med utgångspunkt från ÅVS:en en
principöverenskommelse mellan Region Kronoberg, Växjö kommun och
Trafikverket arbetats fram.
Regionstyrelsen informeras om åtgärdsvalsstudien på regionstyrelsen i
maj. Ärendet förväntas tas upp för beslut på regionstyrelsen i juni.
Ärendet har beretts av infrastrukturberedningen 2021-04-29 (§ 38/2021).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Åtgärdsvalsstudie ÅVS – Trafik och infrastruktur,
nya sjukhuset i Växjö samt principöverenskommelse
 Tjänsteskrivelse - Åtgärdsvalsstudie ÅVS – Trafik och infrastruktur,
nya sjukhuset i Växjö samt principöverenskommelse
 Bilaga A - Åtgärdsvalsstudie Trafik och infrastruktur Nya sjukhuset i
Växjö
 Bilaga B - Principöverenskommelse
 Bilaga C - Tidplan infrastruktur
 §38 Åtgärdsvalsstudie ÅVS – Trafik och infrastruktur, nya sjukhuset i
Växjö samt principöverenskommelse
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13 Införande av riktade hälsosamtal i
Region Kronoberg (19RGK2140)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att påbörja införande av riktade hälsosamtal för
åldersgruppen 50-åringar för att sedan addera ytterligare åldersgrupper
för full samhällseffekt. Finansiering av införandet finns budgeterat inom
ramen för uppdragsspecifikation vårdval primärvård.
Sammanfattning

I budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 gavs folkhälsoberedningen i
uppdrag att utreda vilka grupper i befolkningen som Region Kronoberg
ska erbjudas riktade hälsosamtal för att uppnå störts nytta för folkhälsan.
Region Kronoberg rekommenderas att börja med en åldersgrupp –
förslagsvis 50-åringar - men för full samhällseffekt efter tid addera
ytterligare två åldersgrupper, förslagsvis 40-, samt 60-åringar, alternativt
även förstagångsföräldrar.
Syftet med riktade hälsosamtal är att förebygga hjärt-kärlsjukdom och
diabetes typ 2. Med stöd av metoden kartläggs frisk- och riskfaktorer för
hjärt-kärlsjukdom för att kunna erbjuda kunskap och stöd till förändring.
Till skillnad från allmänna hälsokontroller kombinerar riktade
hälsosamtal både lågrisk- och högriskstrategi, vilket innebär att alla
erbjuds ett hälsosamtal och de som uppvisar riskfaktorer erbjuds
ytterligare stöd.
Folkhälsoberedningen har berett ärendet och lämnat förslag till beslut till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - införande av riktade hälsosamtal i Region
Kronoberg
 Införande av riktade hälsosamtal i Region Kronoberg tjänsteskrivelse
 §17 FHB Införande av riktade hälsosamtal i Region Kronoberg
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14 Svar på revisionsrapport – Granskning
av den politiska beslutsprocessen
(21RGK473)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av den
politiska beslutsprocessen samt överlämnar svaret till Regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten
Granskning av den politiska beslutsprocessen till regionstyrelsen.
Revisionens sammanfattande revisionella bedömning är att
regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig
ärendeberedningsprocess, inte helt säkerställt en tillräcklig kontroll av att
fattade beslut verkställs samt inte helt säkerställt att beslutsfattandet i
samband med Covid-19 pandemin skett på ett ändamålsenligt sätt.
Regionstyrelsen delar revisionens bedömning att det finns en
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och att det kan finnas behov av
att förbättra uppföljning av politisk fattade beslut.
Regionstyrelsen delar inte revisionens bedömning att regionstyrelsen inte
säkerställt att beslutsfattande i samband med Covid-19 skett på ett
ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag

 Regionstyrelsens svar på granskningsrapport av den politiska
beslutsprocessen
 Fastställt missiv - Granskning av den politiska beslutsprocessen i
Region Kronoberg
 Revisionsrapport - Granskning av den politiska beslutsprocessen

Page 12 of 20

Kallelse

15 Remissyttrande –
Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4) Dnr S2021/00850
(21RGK305)
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.
Utredningen föreslår en ny lag om sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation och kvalitetsuppföljning. Till lagen överförs
bestämmelserna i patientdatalagen om sammanhållen journalföring och
kvalitetsregister. Utredningen föreslår utökade möjligheter för vårdgivare
(statliga myndigheter, regioner, kommuner och privata företag som
ansvarar för eller bedriver hälso- och sjukvård) och omsorgsgivare
(myndigheter och privata företag som ansvarar för eller utför insatser för
äldre eller personer med funktionsnedsättningar) att elektroniskt dela
dokumentation, men det krävs det att man följer de integritetsstärkande
bestämmelserna i lagen.
Region Kronobergs föreslår i sitt yttrande att Regeringskansliet tar i
beaktande Region Kronobergs synpunkter avseende: vårdgivarens
personuppgiftsansvar enligt Patientdatalagen, bestämmelser om
kvalitetsregister, sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation mellan
hälso- och sjukvård och socialtjänst, behovet av informationsutbyte samt
arkivering i en sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Beslutsunderlag

 Remissyttrande Informationsöverföring inom vård och Omsorg SOU
2021:4
 Remissyttrande Informationsöverföring inom vård och omsorg SOU
2021:4
 Remiss - Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU
2021:4)
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16 Remissyttrande – Förslag på tillägg till
översiktsplanen för
landsbygdsutveckling i strandnära
lägen för Lessebo Kommun,
Kronobergs län (KS 2020/163
(21RGK650)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har av Lessebo kommun beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Lessebo kommun har upprättat ett tematiskt tillägg för den gällande
översiktsplanen 2018 med inriktning på landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS – områden) i Lessebo kommun. Totalt har
förslaget pekat ut 7 LIS-områden, vilka är spridda över hela kommunen
och berör 5 sjöar.
Region Kronoberg är positiv till att Lessebo kommun har som
målsättning att möjliggöra nya miljöer för boende och verksamheter, i
attraktiva strandlägen i samklang med att allmänheten får tillgång till
stränderna samt att viktiga naturmiljöer bevaras. Övergripande anser
Region Kronoberg att planförslaget är väl utfört, logiskt uppbyggt och
således lätt att följa och ta till sig
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - remissyttrande Förslag på tillägg till översiktsplan
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Lessebo kommun
 Remissyttrande
 Förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen för Lessebo kommun, Kronobergs län
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17 Regionstyrelsens delårsrapport mars
2021 (21RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2021 för regionstyrelsens
egna verksamheter
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per augusti månad
baserad på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar.
Perioden har fortsatt präglats av pandemin och även regionstyrelsens
verksamheter har påverkats.
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av
långsiktighet och hållbarhet. Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar
en positiv avvikelse mot budget på 23 mnkr för perioden jan-mars.
Helårsprognosen inklusive vårdval är en negativ avvikelse på 167 mnkr.
Anledningen till detta är en kostnad på 170 mnkr då förändring gjorts av
livlängdsantagande i RIPS
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - regionstyrelsens delårsrapport mars 2021
 Delårsrapport mars 2021 för regionstyrelsen
 Bilaga Delårsrapport mars 2021 Regionservice

18 Delårsrapport mars 2021 Region
Kronoberg (21RGK56)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner för sin del delårsrapport mars 2021 och
föreslår regionfullmäktige att godkänna delårsrapport mars 2021 för
Region Kronoberg.
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Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31
mars samt den 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en
delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv. I rapporten redovisas
måluppfyllelse för de resultatmål som regionfullmäktige har beslutat om
för 2021. I rapporten redovisas även status på de av regionfullmäktige
beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
För åtets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett
balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett
balanskravsresultat på 120 mnkr för 2021 vilket är 20 mnkr sämre än
budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av
beslutade åtgärder
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Delårsrapport mars 2021 Region Kronoberg
 Delårsrapport mars 2021 Region Kronoberg

19 Administrativa taxor och avgifter 2022
(21RGK62)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsens lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom
Region Kronoberg 2021 i enlighet med bilaga.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för
Region Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med
gällande administrativa taxor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter 2022
 Administrativa taxor och avgifter 2022
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20 Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utförande av
ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg (21RGK247)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsens lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. fastställa bolagsordning för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
2. fastställa aktieägaravtal för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg,
3. utfärda ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun äger
gemensamt bolaget AB Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bolagets
nuvarande bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv beslutades 2016
i samband med uppdraget kring professionell dans. Vid ägarsamråd
hösten 2020 har ägarna beslutat att se över och revidera styrdokumenten,
bland annat mot bakgrund av inaktualiteter i dokumenten samt
förändringar i kommunallagen avseende bolagsstyrning och uppsiktsplikt
i kommunala bolag (kommunallag 2017:725). Utöver detta har nya
riktlinjer och rutiner för bolagsstyrning utarbetats inom Region
Kronoberg. Förslag på reviderade styrdokument har behandlats på
ägarsamråd den 19 februari.
Ärendet behandlades på kulturnämndens sammanträde 2021-04-29.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut RS/RF - Revidering av bolagsordning och
aktieägaravtal samt utförande av ägardirektiv för AB Regionteatern
Blekinge Kronoberg
 Revidering av bolagsordning och aktieägaravtal samt utfärdande av
ägardirektiv för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
 Barnrättsbaserat underlag revidering av styrdokument RBK
 Förslag till reviderad bolagsordning AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg_2021-02-19
 Förslag till reviderat aktieägaravtal AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg_2021-04-09
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 Förslag till reviderade ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge
Kronoberg_2021-04-09
 Bolagsordning AB Regionteatern Blekinge Kronoberg_med
redaktionell ändring 2018-03-26
 Aktieägaravtal AB Regionteatern Blekinge Kronoberg undertecknat
 Ägardirektiv AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

21 Bolagsordning, aktieägaravtal och
ägardirektiv för Ryssbygymnasiet AB
(21RGK236)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsens lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. fastställa bolagsordning för Ryssbygymnasiet AB.
2. fastställa aktieägaravtal för Ryssbygymnasiet AB.
3. utfärda ägardirektiv för Ryssbygymnasiet AB.
Sammanfattning

Ryssbygymnasiet är ett bolag som ägs av Region Kronoberg (90 procent)
tillsammans med Vida AB (5 procent) och Rottne Industri AB (5
procent). Vid ägarsamråd den 26 januari 2021 uppdrog ägarna åt
förvaltningen i bolaget och Region Kronoberg att bereda reviderade
ägardirektiv, aktieägardirektiv och bolagsordning för Ryssbygymnasiet
AB. Bakgrunden till uppdragen är att bolagsordningen reviderades 2019
medan ägardirektivet och aktieägaravtal fastställdes 2013 då Region
Kronoberg fortfarande var Landstinget Kronoberg.
Samtliga styrande dokument har avtalats med övriga ägare och ska
fastställas av regionfullmäktige enligt Region Kronobergs riktlinje för
bolagsstyrning för att därefter kunna fastställas på bolagsstämma och
träda i kraft.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - ägardirektiv och bolagsordning för
Ryssbygymnasiet AB
 Bolagsordning 20190805
 Aktieägaravtal Ryssbygymnasiet AB
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 Ägardirektiv - utkast version 5 (2021-02-02)

22 Förnyat borgensåtagande för AB
Transitio (21RGK129)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsens lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. Region Kronoberg, organisationsnummer 232100-0065, går i borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 121 000
000 kronor avseende refinansiering av 2 st OTU / Contessa fordon vilka
hyrs från AB Transitio.
2. uppdra åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att i
förening teckna borgensförbindelsen för finansiering av OTU/Contessa
fordon 4409 och 4410.
Sammanfattning

Region Kronoberg är delägare i vagnbolaget AB Transitio. Region
Kronoberg hyr sammanlagt sju OTU/Contessafordon av AB Transitio
som används i Öresundstågstrafiken. Den nuvarande finansieringen för
två av dessa fordon som Region Kronoberg tidigare gett Transitio i
uppdrag att anskaffa och hyra ut till Region Kronoberg nr 4409 och 4410
löper ut och behöver refinansieras. För att AB Transitio skall ha
möjlighet att refinansiera fordonen behöver regionen förnya sitt
borgensåtagande. Belopp per fordon är drygt SEK 60,1 MSEK.
Ett nytt borgensbeslut avseende refinansiering av de båda fordonen
behöver då omfatta 121 MSEK för att täcka hela lösenbeloppet. Lånet
blir dock på det aktuella lösenbeloppet även om ramen är något större.
Tidigare utställd solidarisk borgen för denna finansiering kommer i och
med detta att förfalla och återlämnas
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förnyat borgensåtagande för AB Transitio
 Tjänsteskrivelse - Förnyat borgensåtagande för AB Transitio
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23 Entledigande samt val av ledamot i
regionsamverkan Sydsveriges
kulturutskott (18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen entledigar Ida Eriksson (M) från uppdraget
som ledamot i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott från och med
2021-06-01.
2. Regionstyrelsen utser Claudia Crowley Sörensson (M) till ledamot i
Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott för perioden från och med
2021-06-01 och fram till och med 2022-12-31.

Beslutsunderlag

 Avsägelse av uppdrag

24 Entledigande samt val av ersättare i
regionstyrelsens personalutskott för
perioden fram till och med 2022-12-31
(18RGK840)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige entledigar Ida Eriksson (M) från uppdraget
som ersättare i regionstyrelsens personalutskott.
2. Regionfullmäktige utser Roland Gustbée (M) till ersättare i
regionstyrelsens personalutskott för perioden från och med 2021-06-01
och fram till och med 2022-12-31.
Beslutsunderlag

 Avsägelse av uppdrag
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