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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-05-23
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ÄRENDELISTA
§ 161
§ 162
§ 163

Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017
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§ 161. Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 23 maj 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att utöver ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker den 23 maj 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 162. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 maj 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 maj 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 163. Delårsrapport Region Kronoberg mars 2017 17RK729

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2017
Region Kronoberg.
Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31 augusti
varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se
sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på av RF eller RS
beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
Invånare
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg
ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och
besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region
Kronobergs verksamhet.
Förtroende för hälso- och sjukvården är fortfarande högt och speglar resultatet av alla
samlade insatser som görs inom hälso- och sjukvården i Region Kronoberg, dock krävs
förbättringar av tillgängligheten inom vården. Nöjd kund-index (NKI) inom
kollektivtrafiken visar på fortsatt goda betyg från resenärerna.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas
hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera –
Utveckla/behålla – Avsluta.
Under första kvartalet har störst fokus varit på den nationellt gemensamma satsningen på
att hälso-och sjukvården ska bli oberoende av hyrpersonal. Region Kronoberg arbetar
både på nationell och lokal nivå med frågan och flera åtgärder är beslutade.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår
från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet
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så långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller
vedertagen beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom
flera verksamheter för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region
Kronoberg satt upp.
Ekonomi
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och
hållbarhet. En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten
och därmed ge regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälsooch sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Det ekonomiska resultatet för perioden januari-mars uppgår till 11 mnkr.
Helårsprognosen per mars månad pekar på ett nollresultat för 2017 vilket är 62 mnkr
sämre än budgeterat 2017. En nämnd, Hälso-och sjukvårdsnämnden, prognostiserar en
negativ avvikelse mot budget. Underskottet kommer enligt prognos per mars månad att
uppgå till 130 mnkr.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Suzanne Frank (M).
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna delårsrapport mars 2017 för Region Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport mars 2017
Region Kronoberg.
Expedieras till
Regionstyrelsen, maj 2017
Paragrafen är justerad
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