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1

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker digitalt senast 15 april 2021.

3

Information om avsiktsförklaring för
sam- och medfinansiering av statlig
infrastruktur (21RGK428)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
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. Sjukhuset beräknas stå klart 2028 och samtidigt måste det finnas
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infrastruktur i form av gång- och cykelvägar, kollektivtrafik,
anslutningsvägar, parkeringar med mera som är funktionella, tillgängliga
och attraktiva.
Förutom investeringar i infrastruktur i direkt anslutning till det nya
sjukhuset och en utveckling av Växjös cykelvägnät finns ett antal 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 för att samoch medfinansieringsavtal ska upprättas.
Ärendet om avsiktsförklaringar för sam- och medfinansiering av statlig
infrastruktur planeras att behandlas för beslut på regionstyrelsen i maj.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Info om avsiktsförklaring för samfinansiering av
infrastruktur -RS
 Tjänsteskrivelse - Information om avsiktsförklaring för
samfinansiering av infarkstruktur
 §75 RSAU Information om avsiktsförklaring för samfinansiering av
statlig infrastruktur
Bo Svensson 09:00

4

Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

5

Månadssammandrag februari 2021
(21RGK71)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
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Regionstyrelsen godkänner månadssammandrag februari 2021 för
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på
99 mnkr efter februari vilket är 73 mnkr bättre än budget.
Verksamheten är fortsatt starkt färgad av den pågående pandemin med
hög ansträngning på personalen inom vården och höga statsbidrag för
provtagning, smittspårning, vaccinationer och uppskjuten vård.
Förhållandevis låga verksamhetsvolymer ger lägre kostnader än
budgeterat för läkemedel och köpt vård. För trafiknämnden kvarstår
effekterna av pandemin i form av minskat resande med lägre intäkter
som följd.
SKR har kommit med en ny skatteprognos som gör att helårsprognosen
som lämnades i årsredovisningen justeras upp med 77 mnkr till 220
mnkr. En ny årsprognos kommer att lämnas i delårsrapporten efter mars.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - månadssammandrag februari 2021
 Månadssammandrag feb 2021 Region Kronoberg
 §87 RSAU Månadssammandrag februari 2021

6

Regiondagar 2022 (21RGK510)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen beslutar att genomföra Regiondagarna 20-21 januari
2022.
2. Regionstyrelsen beslutar att anslå 200 000 kronor ur
regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årligen Regiondagar. De två dagarna är en
återkommande samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer.
Regiondagarna 2022 föreslås genomföras i januari i Kosta.

Page 5 of 37

Kallelse

2021 fick de vanligtvis två fysiska dagarna reduceras till en digital dag
varav kostnaden för dagarna blev låg. Inför 2021 togs beslut om att
minska kostnaderna från 200 000 kronor till 150 000 kronor. Då det är
länge sedan länets utvecklingsaktörer träffades och det anses viktigt att
samtliga av länets kommuner kan delta föreslås att 200 000 kr avsätts till
arrangemanget för år 2022.
Särskilt beslut om deltagande fastställs i regionstyrelsens arbetsutskott
under hösten 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut regiondagar 2022
 §88 RSAU Regiondagar 2022

7

Nordsjöprogrammets subkommittés
framtida sammansättning (20RGK370)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen ställer sig bakom en sammansättning av
Nordsjöprogrammets subkommittés bestående av förtroendevalda.
Sammanfattning

Interreg Nordsjöprogrammet är ett transnationellt EU-program som
syftar till att göra Nordsjöregionen till en bättre plats att bo, arbeta och
investera i. Programmet omfattar sju länder helt eller delvis: Belgien,
Danmark, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och Sverige.
Från Sverige deltar fem regioner: Värmland, Västra Götaland, Halland,
Kronoberg och Skåne. Västra Götaland är svensk kontaktpunkt för
programmet. Inför nästa programperiod kommer även tre franska
regioner att delta i programmet: Hauts-de-France, Normandie och
Bretagne.
Knutet till programmet finns tre kommittéer med olika uppdrag:
Subkommittén är rådgivande organ till representanterna i styrkommittén
och bereder gemensamt ärenden inför styrkommitténs möten.
Subkommittén ansvarar även för att sprida information om programmet
i sina regioner. I subkommittén sitter politiska representanter från
samtliga regioner samt representanter från Länsstyrelsen och
kommunförbundet Skåne. Ett tjänstemannanätverk bestående av
tjänstepersoner finns knutet till subkommittén.
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Styrkommitténs uppdrag är att godkänna eller avslå projektansökningar.
Styrkommittén består av två regionala politiker, en från Västra
Götalandsregionen och en från Region Skåne samt ersättare från Region
Värmland och Region Halland. I styrkommittén finns även nationell
representant från Tillväxtverket.
Övervakningskommittén leder programmet och ansvarar för kvaliteten
och effektiviteten i genomförandet. I övervakningskommittén sitter
representanter från nationell nivå, Näringsdepartementet och
Tillväxtverket, samt politisk representant från Västra Götalandsregionen.
I övriga länder i Nordsjöprogrammet deltar endast tjänstepersoner i de
olika kommittéerna. För svenska subkommittén diskuteras nu frågan
huruvida kommittén fortsättningsvis ska bestå av tjänstepersoner eller
förtroendevalda. Då subkommittén behandlar frågor där stora summor
pengar ska fördelas menar Region Kronoberg att subkommittén även
fortsättningsvis ska bestå av förtroendevalda.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Nordsjöprogrammets subkommittés framtida
sammansättning
 Bilaga från Nordsjöprogrammet - Diskussionsunderlag framtida
subkommittén
 §89 RSAU Nordsjöprogrammets subkommittés framtida
sammansättning

8

Återrapportering av kostnader avseende
avbrytande av entreprenader vid
Ljungby lasarett (19RGK1935)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att notera resultatet av förhandlingarna till
protokollet.
Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 26 januari 2021 (§ 6) beslutades
följande:
1. Regionstyrelsen beslutar att upphäva § 171/2018 avseende om- och
tillbyggnationen av hus 1D och hus 1 M med undantag för beslut om att
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anslå 13 miljoner kronor för driftkostnader gällande provisorium och
rivning av hus 4 A.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt fastighetschefen att häva ingångna avtal
avseende hus 1 M, och förhandla med externa parter för att minimera
kostnaden. Kostnaden för att bryta avtalen belastar regionstyrelsens
driftbudget.
3. Regionstyrelsen beslutar att fastighetschefen ska återrapportera
utgången av förhandlingen till regionstyrelsen under våren 2021.
Avtalen har nu upphävts och en återrapportering sker i enlighet med
beslut. Att avbryta ingångna avtal med upphandlade entreprenader
berörde totalt 4 projekt och sex upphandlande konsulter/entreprenörer.
Det totala ordervärdet låg på cirka 64 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Återrapportering av kostnader avseende
avbrytande av entreprenader vid Ljungby lasarett
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av kostnader avseende avbrytande
av entreprenörer vid Ljungby lasarett
 §90 RSAU Återrapportering av kostnader avseende avbrytande av
entreprenader vid Ljungby lasarett

9

Återrapportering av Region Kronobergs
internationella arbete 2020 (16RK287)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av Region Kronobergs
internationella arbete 2020.
Sammanfattning

Dokumentet följer upp Region Kronobergs internationella samarbete
utifrån den inriktningen som fastställdes av regionstyrelsen i
handlingsplanen för internationellt arbete 2020.
Handlingsplanen 2020 omfattade inte alla aktiviteter som planerades
utifrån internationellt perspektiv utan fokuserade på insatser som skulle
genomföras inom RK:s internationella samverkansnätverken och
uppdrag. Region Kronoberg är medlem i tre internationella nätverk:
Småland-Blekinge-Halland South Sweden, Euroregion Baltic och Energy
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Cities. Regionens uppdrag av internationell karaktär är kopplat till
genomförandet av EU:s strukturfonder och tre Interreg-program:
Östersjöprogrammet, Nordsjöprogrammet samt Södra
Östersjöprogrammet.
Under 2020 har Covid-19 påverkat Region Kronobergs samtliga
verksamheter, inklusive internationella samarbeten. Fysiska möten,
studiebesök och utbytesprogram har blivit avbokade eller framflyttade. I
de flesta fall kunde man träffas digitalt eller delta i ett webbinarium och
workshops online.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Återrapportering av Region Kronobergs
internationella arbete 2020
 Återkoppling_Handlingsplan_Internationellt arbete_2020
 §91 RSAU Återrapportering av Region Kronobergs internationella
arbete 2020

10 Euroregion Baltics handlingsplan 2021 2022 (21RGK88)
Förslag till beslut

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

Euroregion Baltic (ERB) är en plattform för regionalt samarbete i södra
Östersjöområdet med nio medlemsregioner från Danmark, Litauen,
Polen, Ryssland och Sverige. Förutom Region Kronoberg är svenska
partners i ERB Region Blekinge, Region Kalmar län samt Skånes
kommuner.
För att kunna konkretisera och effektivisera samarbetet inför varje nytt
verksamhetsår tas fram en handlingsplan som prioriterar gemensamma
utmaningar. Under 2021 tar Region Blekinge över ordförandeskapet i
ERB med följande prioriteringar: 1) ERB är en aktiv aktör i utformning
och genomförande av Södra Östersjöprogrammet, 2) ERB är en aktiv
aktör i främjande av hållbar mobilitet i Östersjöregionen, 3) ERB
undersöker möjligheter för regionernas fördjupade samarbete inom
hållbar besöksnäring och 4) ERB fortsätter erbjuda
kapacitetsuppbyggnadsinsatser till små aktörer i sitt samarbetsområde.
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Enligt Region Kronobergs handlingsplan för det internationella arbete
2021 använder Region Kronoberg ERB i stöd till påverkansarbete samt
kunskapshöjande- och kontaktskapandeinsatser inom följande
prioriterade områden: FN:s globala mål för hållbar utveckling,
kompetensförsörjningsarbete, Interregprogrammen, EU:s strategi för
Östersjöregionen.
I ERB:s handlingsplan presenteras tre mål som är i linje med de tre
specifika prioriteringar i Region Kronobergs internationella strategi:
internationell benchmarking och lärande, extern finansiering och
påverkansarbete.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Euroregion Baltic Handlingsplan 2021
 ERB Action Plan 2021-2022_ final(219157) (0)
 §92 RSAU Euroregion Baltics (ERB) handlingsplan 2021-2022

11 Finansiering av yrkes-SM 2022
(19RGK929)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen godkänner budget för Yrkes-SM 2022.
2. Regionstyrelsen beslutar att belasta regionstyrelsens driftram för 2021
med 600 000 kronor och att belasta regionstyrelsens driftram för 2022
med 2 805 476 kr.
3. Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att övriga parter
fattar finansieringsbeslut om sin andel i enlighet med föreslagen budget.
Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö står som värd för Yrkes-SM 2022 och
Arenastaden är den utsedda platsen för evenemanget.
Förslag till budget för Yrkes-SM 2022 har tagits fram och evenemanget
föreslås finansieras av Region Kronoberg tillsammans med Växjö
kommun.
Projektets totala budget är 4 735 000 kr, varav Region Kronobergs
föreslås finansiera 3 405 467 kr och Växjö kommun 1 330 000 kr. Region
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Kronobergs finansiering föreslås belasta regionstyrelsens driftram för
2021 med 600 000 kr och för 2022 med 2 805 467.
Regionstyrelsens beslut föreslås gälla under förutsättning att övriga parter
fattar finansieringsbeslut om sin andel.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Finansiering av yrkes-SM 2022
Tjänsteskrivelse - finansiering av Yrkes-SM 2022
Budget för yrkes-SM 2022
Samarbetsavtal - Yrkes-SM 2022
§93 RSAU Finansiering av yrkes-SM 2022

12 Remissyttrande - Handlingsplan för
kollektivtrafik Regionsamverkan
Sydsverige (21RGK581)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Regionsamverkan Sydsverige.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regionsamverkan Sydsverige beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss. Remisstiden är satt till den 30
april 2021.
Regionsamverkan Sydsverige har tagit fram positionspapper inom flera
områden; infrastruktur, kultur, arbetsmarknad och
kompetensförsörjning. I september 2019 antogs ett positionspapper för
kollektivtrafik. I regionsamverkans handlingsplan och budget för 2020
bestämdes att utskottet för kollektivtrafik och infrastrukturskulle arbeta
fram en ”Aktivitetsplan för genomförande av intentionerna i
positionspapperet för kollektivtrafik”. Vid utskottets möte i februari
2021 presenterades en handlingsplan för kollektivtrafiken samt en
underlagsrapport. Efter bearbetning av utskottet lämnades en underlaget
över till Regionsamverkans Sydsveriges styrelse med rekommendation att
underlaget skulle sändas på remiss till de sex sydsvenska regionerna.
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I förslag till remissvar framförs att Region Kronoberg är positiva till
handlingsplanen och att den kommer att vara värdefull. Men vi lämnar
också en del synpunkter som bör beaktas på både kort och lång sikt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande Handlingsplan för
kollektivtrafiken Regionsamverkan Sydsverige
 Remissyttrande - Handlingsplan för kollektivtrafiken från
Regionsamverkan Sydsverige
 Reviderad remiss - Handlingsplan kollektivtrafik
 Följebrev till reviderad remiss
 §94 RSAU Remissyttrande - Handlingsplan för kollektivtrafik
Regionsamverkan Sydsverige

13 Remissyttrande – samråd för
Regionplan för Skåne 2022 – 2040. (2019
– RU000065) (20RGK1957)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Region Skåne.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Skåne har efterfrågat synpunkter gällande planens innehåll och
process och om detta uppfyller planens behov och syfte.
Sammanfattningsvis består Region Kronobergs synpunkter av
förtydligande gällande kartmaterial, regionförstoring och risker kopplat
till planering i stadsnära miljöer. Vidare ser Region Kronoberg gärna:
- Ett resonemang av den nya omvärldsbilden. Pandemin kommer
fortsätta att ha inverkan på planeringen. Vi finner oss i förändrade
förutsättning så som förändrade resvanor och nya arbetsförhållanden.
Dessa nya behov ställer nya krav som bör analyseras och lyftas i det
regionala perspektivet.
- Bättre koppling till angränsande län och kommuner inte bara Öresund,
Göteborg och Stockholm
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- Förtydligande gällande prioriteringar inom vägtransportsystemet vid
kapacitetsbrist samt en utveckling av hela-resan perspektiv med fokus på
sårbara grupper såsom människor med funktionsvariationer, äldre m.m.
Arbetet med att genomföra en regionplan kommer framöver vara viktigt
– både för Region Skåne men också för Region Kronoberg som på nära
håll följer utvecklingen för att dra lärdomar av processen. Region
Kronoberg ser därför fram emot ett brett samarbete kring gemensamma
frågor framöver med utgångspunkt i regionplanen samt i syfte att knyta
samman det sydsvenska regionerna. I övrigt ställer sig Region Kronoberg
positiva till samrådsförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Yttrande i samråd för Regionplan för Skåna 20222040
 Remissyttrande - samråd för Regionplan för Skåne 2022-2040
 Samråd för Regionplan för Skåne 2022 – 2040, följebrev
 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040
 §95 RSAU Remissyttrande – samråd för Regionplan för Skåne 2022 –
2040. (2019 – RU000065)

14 Remissyttrande – Samråd om
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021-2027
(20RGK1785)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner remissyttrandet och yttrandet är Region
Kronobergs svar till Vattenmyndigheterna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Vattenmyndigheterna beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss för vattendistrikten Södra Östersjön
och Västerhavet.
Samrådet berör Vattenmyndigheten förslag till hur svensk
vattenförvaltning för de olika vattendistrikten ska genomföras under
perioden 2021–2027 för att uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv.
Sammanfattning av förslag till remissyttrande
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Region Kronoberg svarar på den del av samrådet som avser
vattendistriktet Södra Östersjön då det är detta samrådsmaterial som har
prioriterats i granskningen. Det är en omfattande handling som i liten del
direkt berör Region Kronoberg. Förslaget är att vi svarar på remissen
utifrån två områden som direkt har koppling till vårt uppdrag. Den första
frågan som berör oss kopplar till läkemedelsanvändning. Den andra
kring vattenplanering relaterat till hållbar regional utveckling. Övriga
delar lämnas okommenterade.
Minska miljöpåverkan från läkemedel: Region Kronoberg påtalar vikten
av regionernas arbete för minskad miljöpåverkan från läkemedel och ser
positivt på att Naturvårdsverket ska utreda avancerad avloppsrening
såsom läkemedelsrening.
Vattenplanering och hållbar regional utveckling: Region Kronoberg
anser att investeringsstöd är ett viktigt komplement till
rådgivningsinsatser för en ökad vattenresurshushållning hos lantbrukare
samt små- och medelstora företag. Region Kronoberg välkomnar
förslaget att ta fram regionala vattenbalanser och ser dessa som viktiga
planeringsverktyg för att hantera målkonflikter som kommer av
vattenuttag. Region Kronoberg ser positivt på att bli ett pilotlän för
regionala vattenbalanser där regionen har en roll tillsammans med
länsstyrelsen, HaV och kommunerna i länet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på remiss om vattenförvaltning för perioden
2021-2027
 Remissyttrande vattenförvaltningsplan 2021-2027
 Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt
 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
 §96 RSAU Remissyttrande – Samråd om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

15 Trafikförsörjningsprogrammet 20212030 med utsikt – godkännande av
remissutgåva (19RGK393)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen godkänner att utkast av remissutgåva för
Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt inklusive
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tillhörande bilagor skickas på remiss under perioden 2021-04-30 till
2021-07-31.
2. Regionstyrelsen beslutar att skicka remissen även till Region
Kronobergs partigrupper.
Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott är politisk styrgrupp för beredningen av
Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län och har tidigare fastställt
tidplan för beredningsprocessen och slutligt fastställande av programmet
i regionfullmäktige. Regionstyrelsen föreslås nu skicka ut förslag till
trafikförsörjningsprogram på remiss under en remissperiod som sträcker
sig från 2021-04-30 till 2021-07-31. Remissen föreslås även gå till Region
Kronobergs partigrupper för yttrande.
Remissutgåvan av Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt
är en aktualisering av gällande trafikförsörjningsprogram för Region
Kronoberg. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken i Kronoberg ska
utvecklas och hur vi ska arbeta för att nå uppsatta mål och hantera
utmaningar. Programmet innehåller målsättningar för kollektivtrafiken,
ställningstaganden och principer för kollektivtrafikens utveckling, förslag
på satsningar för kollektivtrafiken samt ekonomiska beräkningar på
kostnadsutvecklingen. Utöver huvuddokumentet biläggs även
Tågstrategiskt underlag samt Hållplatshandbok.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissutgåva av trafikförsörjningsprogrammet
2021-2030 med utsikt inklusive bilagor
 Remissutgåva Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg 2021 2030 med utsikt
 Tågstrategiskt underlag RK 2020-12-22 Remiss
 Hållplatshandbok Region Kronoberg 2021 - 2030
 Missiv - Remiss trafikförsörjningsprogram för Region Kronoberg
2021 - 2030 med utblick
 Kontaktlista samråd_remiss TFP
 §97 RSAU Trafikförsörjningsprogrammet 2021-2030 med utsikt –
godkännande av remissutgåva
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16 Förslag till inriktningsbeslut gällande
nybyggnation av parkeringsdäck
Ljungby lasarett (19RGK1935)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda beslutsunderlag
för investeringsbeslut gällande nybyggnation av parkeringsdäck med fyra
våningsplan på Ljungby lasarett för beslut i regionstyrelsen 2021.
Sammanfattning

Regionstyrelsen gav i november 2020 regiondirektören i uppdrag att
bereda beslutsunderlag för investering där ett lokal- och fastighetsförslag
är nybyggnation som ersätter hus 1 A och 1 M vid Ljungby lasarett samt
att den fortsatta lokal- och fastighetsplaneringen inom Ljungby lasarett
ska utgå från utvecklingen av den nära vården i Kronobergs län. I och
med denna nya inriktning förändras byggnadens utformning samt tidplan
och det ses som lämpligt att under planeringstiden av den nya
vårdbyggnaden samtidigt uppföra ett nytt parkeringsdäck inom området
som avlastar den parkeringsyta som kommer försvinna.
Förslaget innefattar en nybyggnation av parkeringsdäck i fyra plan med
uppskattningsvis 292 p-platser. På befintlig markyta finns idag 95 pplatser som ingår i denna siffra. Då vissa av de planerade projekten på
området (exempelvis nya hus 1 M) innebär en minskning av antalet
parkeringsplatser på området skulle det totala antalet parkeringsplatser
efter färdigställda projekt på Ljungby lasarett och med ett nytt
parkeringsdäck på fyra plan innebära en ökning av parkeringsplatser med
cirka 100 platser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till inriktningsbeslut gällande nybyggnation
av parkeringsdäck Ljungby lasarett
 Tjänsteskrivelse - Förslag till inriktningsbeslut gällande nybyggnation
av parkeringsdäck Ljungby lasarett
 §98 RSAU Förslag till inriktningsbeslut gällande nybyggnation av
parkeringsdäck Ljungby lasarett
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17 Förslag till inriktningsbeslut gällande
ombyggnation av vårdcentralen
Teleborg i Växjö där även familjecentral
ska ingå (21RGK198)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att utreda lokal- och
fastighetsbehovet inklusive uppskattade kostnader för familjecentral och
vårdcentralen Teleborg inför investeringsbeslut.
Sammanfattning

Region Kronoberg och Växjö kommun har tydligt visat på en inriktning
om att en familjecentral ska iordningsställas inom området Teleborg i
Växjö. Frågan har varit aktuell vid flera tillfällen och utredningar har visat
på att familjecentralen med fördel kan placeras på vårdcentralen
Teleborg då placeringen är central och det finns nära
samverkansmöjligheter inom byggnaden.
Familjecentralerna i länet bedrivs som samverkansprojekt där region och
kommun i nära samverkan ger familjer möjlighet att besöka dessa
centraler bemannade med kompetens inom barnhälsovård,
mödrahälsovård, socialtjänst och skolabarnområdet genom öppen
förskola. Idag finns familjecentraler i sex av länets åtta kommuner. Det
pågår även processer att etablera i Alvesta och Tingsryd. I Växjö finns
sedan tidigare familjecentralen Nallen inom området Araby.
Vårdcentralen Teleborg är i stort behov av att renoveras och förändras
för att möta patienter och medarbetares behov av ändamålsenliga lokaler
och i samband med att familjecentralens lokaler skapas inom byggnaden
ses det som ett utmärkt tillfälle se över vårdcentralens behov.
Ärendet hanterades i hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-23 (§
31/2021)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till inriktningsbeslut gällande
ombyggnation av vårdcentralen Teleborg i Växjö där även
familjecentral ska ingå RS
 Tjänsteskrivelse - Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnation
av vårdcentralen Teleborg i Växjö där även familjecentral ska ingå RS
 §99 RSAU Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnation av
vårdcentralen Teleborg i Växjö där även familjecentral ska ingå
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 §31 HSN Familjecentral/vårdcentral i Teleborg
 §33 HSN AU Familjecentral och vårdcentral i Teleborg

18 Det framtida lokal- och
fastighetsbehovet för ambulansstation i
Markaryds kommun (21RGK226)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att utreda lokal- och
fastighetsbehovet för en ambulansstation i Markaryds kommun med
möjlig placering i Strömsnäsbruk. Utredningen ska innehålla underlag
som belyser möjligheten att skapa ändamålsenliga lokaler. Utredningen
ska även svara på vilka faktiska omkostnader en lokalförändring för med
sig.
Sammanfattning

Ambulansens verksamhet strävar efter en vård på lika villkor i hela länet.
Rätt vård i rätt tid ska ges och en god tillgänglighet är prioriterad.
Idag finns ambulansstationen i Markaryds kommun placerad i en hyrd
lokal i Markaryd. Lokalerna ligger avsides både ur utrycknings- och
trygghetsperspektiv. Det finns också störande verksamhet i anslutning till
befintliga lokaler vilket påverkar medarbetarnas arbetsmiljö negativt.
Lokalerna är mycket slitna och det föreligger ett omfattande
renoveringsbehov.
Utifrån översynen som genomförts framkommer att tillgängligheten för
medborgarna ökar om placeringen av ambulansstationen istället förläggs
i Strömsnäsbruk. Bland annat kommer medelkörtiden att sänkas med 4,2
procent. Upptagningsområdet kommer bli något större och går från
1300 uppdrag per år beräknat till 1450 uppdrag per år. Antalet uppdrag i
angränsande län minskar. En förflyttning kan innebära en mindre negativ
effekt för Markaryds tätort. Sannolikheten att närmaste ambulans är
upptagen blir lika i stor för alla områden vilket ger en mer jämlik vård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden hanterade ärendet 2021-03-24 (§
29/2021) och har uttryckt ett behov av en fördjupad utredningen kring
lämplig lokalisering av ambulansstationen utifrån både tillgänglighet och
ändamålsenliga lokaler. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser även att
utredningen bör svara på vilka faktiska omkostnader en lokalförändring
för med sig.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Det framtida lokal- och fastighetsbehovet för
ambulansstation i Markaryds kommun RS
 Tjänsteskrivelse - Det framtida lokal och fastighetsbehovet för
ambulansstationen i Markaryds kommun RS
 §100 RSAU Det framtida lokal- och fastighetsbehovet för
ambulansstation i Markaryds kommun
 §29 HSN Ambulansen i Markaryd/Strömnäsbruk

19 Svar på skrivelse Flygplatsen i
framtiden (21RGK282)
Förslag till beslut

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

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående flygplatsen i
framtiden.
I skrivelsen föreslås att en extern utredning tillsätts. Utredningen ska se
över:
Hur flygplatsens ägarskap och ägardirektiv kan se ut framöver
Vilken roll flygplatsen kan spela i den regionala utvecklingen och
tillväxten i framtiden
Om och hur flygplatsen (på nytt) kan bli självfinansierad
Hur samhällsviktiga funktioner såsom sjuktransporter och krisberedskap
ska lösas om flygplatsen av någon anledning inte går att bruka
Regionstyrelsen föreslås besvara skrivelsen med innebörden att Region
Kronoberg håller med om att konsekvenserna av pandemin kommer att
påverka flygplatsens verksamhet och utbud och att det fortfarande är
oklart i vilket utsträckning. Region Kronoberg anser dock att frågan om
en extern utredning avseende ägarskap, ägardirektiv, finansiering m.m.
bör diskuteras i första hand vid ett ägarsamråd då samtliga ägare
företräds och kan framföra sina synpunkter sammanhållet och först
därefter komma överens om att genomföra en eventuell utredning.
Ledamöter för Socialdemokraterna är representerade från alla tre ägare
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vid ett sådant ägarsamråd och möjlighet att lyfta frågan på dagordningen
vid ett kommande tillfälle.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-30 § 102:
1. Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att godkänna
svaret på skrivelsen.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ombud på bolagstämma för
Småland Airport AB att lyfta förslag om extern utredning i enlighet med
skrivelsens intention.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på skrivelse Flygplatsen i framtiden
 Svar på skrivelse angående Flygplatsen i framtiden
 Skrivelse från Socialdemokraterna till Regionstyrelsen - Flygplatsen i
framtiden
 §102 RSAU Svar på skrivelse - Flygplatsen i framtiden

20 Svar på skrivelse - Screena
medarbetarnas psykiska hälsa för att få
rätt stöd i rätt tid (21RGK214)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen godkänner svaret på skrivelsen.
2. Regionstyrelsen uppdrar till HR-direktören att i dialog med de fackliga
parterna undersöka om det finns behov av ytterligare insatser för att
förebygga ohälsa bland Region Kronobergs medarbetare.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse angående screening av
medarbetares psykiska hälsa. Henrietta Serrate (S) har i skrivelsen
föreslagit att Region Kronoberg som arbetsgivare ska screena
medarbetarnas psykiska hälsa för att möjliggöra rätt stöd i rätt tid.
Inom ramen för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår att fortlöpande
undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, samt att
identifiera och hantera medarbetares tidiga signaler på ohälsa och vidta
åtgärder. Det finns ett pågående arbete med olika insatser inom Region
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Kronoberg kopplat till pandemin, med syfte att stötta medarbetare och
vidta åtgärder vid eventuell ohälsa. Det finns även sedan tidigare
fastställda processer och rutiner kopplade till exempelvis
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Screena medarbetarnas psykiska hälsa för att få
rätt stöd i rätt tid
 Svar på skrivelse - Screena medarbetarnas psykiska hälsa för rätt stöd i
rätt tid
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Screena medarbetarnas psykiska hälsa
för rätt stöd i rätt tid
 §103 RSAU Svar på skrivelse - Screena medarbetarnas psykiska hälsa
för att få rätt stöd i rätt tid

21 Årsberättelse 2020 för
Regionsamverkan Sydsverige
(21RGK199)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner årsberättelse för Regionsamverkan Sydsverige
2020.
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge,
Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region
Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur,
samt regional utveckling som i nuläget har fokus på arbetsmarknad och
kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Geografin
omfattar 2,7 miljoner invånare.
Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende.
Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och
rekommenderande funktioner och är aldrig överordnat respektive
huvudmans beslutsfattande.
Från 2019 ändrades stadgarna och det finns numera inget
representantskap utan styrelsen är högsta beslutande organ. Det finns tre
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utskott – regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt
kultur.
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 11 mars 2021
årsberättelsen för 2020. Revision har genomförts utan anmärkningar och
årsmötet planeras genomföras senast 31 maj per capsulam med från varje
region utsedda ledamöter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsberättelse för Regionsamverkan Sydsverige
2020
 Årsberättelse och revisionsberättelse Regionsamverkan Sydsverige
2020
 Mötesanteckningar - Styrelsemöte 2021-03-11
 §104 RSAU Årsberättelse 2020 för Regionsamverkan Sydsverige

22 Årsrapport Regionstyrelsen 2020
(21RGK508)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
Regionstyrelsen godkänner upprättad årsrapport för regionstyrelsen
2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en årsrapport baserad på beslutad
verksamhetsplan och budgetramar.
Regiondirektören har i bilaga upprättat förslag på årsrapport enligt givna
anvisningar.
Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar en positiv avvikelse mot
budget med 1 mnkr. Likt som för övriga verksamheter inom Region
Kronoberg har även regionstyrelsens verksamheter påverkats av
coronapandemin, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt på olika
sätt.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsrapport Regionstyrelsen 2020
 Årsrapport för regionstyrelsen 2020
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 Bilaga årsrapport Regionservice 2020
 §105 RSAU Årsrapport Regionstyrelsen 2020

23 Årsredovisning Region Kronoberg 2020
(21RGK55)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2020.
2. överlämna årsredovisningen till regionfullmäktige och revisorerna.
3. föreslå regionfullmäktige att besluta om att i enlighet med Riktlinjer
för God ekonomisk hushållning avsätta 257 mnkr av resultatet till
resultatutjämningsreserven.
4. meddela regionfullmäktige att nämnder och styrelser har under 2020
haft svårt att nå mål i fastställda verksamhetsplaner med anledning av
den rådande pandemin och hemställer att regionfullmäktige beslutar
godkänna avvikelserna som kan härledas till pandemins effekter.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2020.
Årsredovisningen ska behandlas av regionfullmäktige den 28 april.
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.
Region Kronobergs redovisar för sjätte året i rad ett positivt ekonomiskt
resultat, balansresultatet för 2020 uppgår till 395 mnkr. Året och
verksamheten har präglats av coronapandemin och den har bidraget till
såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser.
I enlighet med gällande riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreslås
en avsättning på 257 mnkr av årets resultat till den så kallade
resultatutjämningsreserven (RUR).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning Region Kronoberg 2020
 Årsredovisning Region Kronoberg 2020
 §106 RSAU Årsredovisning Region Kronoberg 2020
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24 Årsrapport 2020 patientnämnden
(21RGK509)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar årsrapport 2020 för patientnämnden till
protokollet.
Sammanfattning

Årsrapport för patientnämnden år 2020 redovisar:
• Antal inkomna ärenden under 2020, det vill säga 685 stycken.
• Nämndens arbete för att bidra till kvalitetsutveckling, hög
patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården
anpassas efter patienternas behov och förutsättningar
• Svarstider
• Uppföljningsarbete under 2020
• Resultat av stödpersonuppdrag
• Patientnämndens roll i patientsäkerhetsarbetet
• Ekonomiskt resultat
Patientnämnden godkände årsrapport 2020 på sammanträdet 201-02-18
§ 5.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut - årsrapport patientnämnden 2020
Årsredovisning PAN 2020
Covid-19-relaterade ärenden 2020 Region Kronoberg
Bilaga: Analys Region Kronoberg 2020: covid-relaterade ärenden
Barn och unga 2020 Region Kronoberg
Analys 2020 Region Kronoberg - Barn och unga
§5 PAN Årsrapport 2020
§107 RSAU Årsrapport 2020 patientnämnden
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25 Tilläggsbeslut gällande om- och
tillbyggnad av hus E 56 på
Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral
och sammanhållet arkivcentrum
(20RGK425)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. godkänna en tilläggsbudget om 10 miljoner kronor för
byggnadsinvestering för om- och tillbyggnad av hus E 56 på
Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet arkivcentrum.
2. anslå 10 miljoner kronor för ändamålet ur Region Kronobergs
budgetram 2021-2023 för investeringar.
3. uppdra åt regiondirektören att inarbeta den extra investeringens
framtida driftkostnadspåverkan i kommande budgetarbete.
Sammanfattning

Vid anbudsöppningen gällande ombyggnationen hade två anbud
inkommit. Båda anbuden var högre än kalkylerat.
Investeringsbeslutet från regionfullmäktige i juni 2020 baserades på en
beräkning av det som var känt vid tidpunkten. I det fortsatta arbetet har
det visat sig att arkivet på bottenplan kräver mer omfattande
markarbeten än tidigare beräknat. Det handlar exempelvis om att mer
berg behöver sprängas där till tillhörande kringarbeten. För att utföra
arbetet enligt tidigare investeringsbeslut behöver projektet en
tilläggsbudget på 10 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus
E 56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum
 Tjänsteskrivelse - Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus
E 56 på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum
 §108 RSAU Tilläggsbeslut gällande om- och tillbyggnad av hus E 56
på Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum

Page 25 of 37

Kallelse

 §54 RF Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E 56
Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum
 Tjänsteskrivelse - Investeringsbeslut för om- och tillbyggnad av hus E
56 Sigfridsområdet för hjälpmedelscentral och sammanhållet
arkivcentrum

26 Avveckling av vårdval hud samt beslut
om överföring av kvarvarande
budgetmedel (20RGK187)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att
1. avsluta Vårdval Hud inom Region Kronoberg senast från och med
2021-06-01.
2. för perioden januari-maj 2021 överföra kvarvarande budgetmedel från
regionstyrelsens budgetram till hälso- och sjukvårdsnämndens
budgetram efter att produktionen och de gemensamma kostnaderna för
vårdvalet reglerats för perioden.
3. för perioden juni-december 2021 överföra budgetmedel från
regionstyrelsens budgetram till hälso- och sjukvårdsnämndens
budgetram om 12 800 000 kr.
Sammanfattning

Sedan den 1 april 2014 finns ett vårdval för specialiserad hudsjukvård i
öppen vård. I Vårdval Hud har patienten valt vårdgivare först när det
finns ett behov av specialistvård och valet gäller bara för den aktuella
sjukdomsperioden. Patienten söker via remiss från vårdcentralen eller
med egenremiss.
Vårdval Hud har inte gett den effekten som förväntades då det
inrättades. Vårdval Hud föreslås avvecklas den 1 juni 2021 och ersättas
med möjlighet att teckna vårdavtal med privata aktörer inom
hudspecialiteter, samt (kompletterat med) Region Kronobergs
hudverksamhet inom ramen för den ordinarie verksamheten.
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Kvarvarande överskjutande budgetöverskott föreslås överföras från
regionstyrelsens driftram 2021 till hälso- och sjukvårdsnämndens
driftram 2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Avveckling av Vårdval hud
 Tjänsteskrivelse - Avveckling av Vårdaval Hud
 §109 RSAU Avveckling av vårdval hud samt beslut om överföring av
kvarvarande budgetmedel

27 Transitio AB - förnyat borgensåtagande
(21RGK129)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. teckna erforderlig proprieborgen för AB Transitio avseende
upphandlad finansiering avseende Contessa spårfordon 4368, till ett
värde om högst 36 942 000 kronor.
2. uppdra åt firmatecknare för Region Kronoberg att i förening teckna
borgensförbindelsen.
Sammanfattning

Under 2011 köpte AB Transitio spårfordonet Contessa 4368 från
Regionförbundet Södra Småland då även upphandling av finansiering
slutfördes. Finansiering genomfördes genom lån. Detta lån har förlängts
en gång år 2016, men förfaller nu igen under juni 2021. Därför behöver
en ny finansiering upphandlas. För att möjliggöra den nya finansieringen
krävs att bakomliggande borgensman ställer säkerhet i form av
proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen
uppgår till högst 36 942 000 kronor.
Samtliga Contessafordon trafikeras inom ramen för
Öresundstågssamarbetet och fordonen rör sig över hela trafikområdet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - förnyat borgensåtagande
 Engagemangsbesked 201231 Kronoberg
 §110 RSAU Transitio AB - förnyat borgensåtagande
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28 Revidering av riktlinjer för God
ekonomisk hushållning (21RGK439)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer revidering av riktlinjer för God ekonomisk
hushållning.
Sammanfattning

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns regler för
hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där
beskrivs bland annat att kommuner och regioner ska ha en god
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och
verksamhet. Regionfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. Detta ska göras minst en gång per
mandatperiod.
Nuvarande riktlinjer fastställdes först av Landstingsfullmäktige 2013-0325 och reviderades av Regionfullmäktige 2015-04-29.
I de reviderade riktlinjerna framgår det att de finansiella mål som Region
Kronobergs ekonomiska planering ska förhålla sig till ska vara:
- Resultatet ska vara minst 2 % av skatter, kommunalekonomisk
utjämning och generella bidrag över en femårsperiod
- 100 % självfinansiering av investeringar över tid, avses att inte behöva
använda befintliga bankmedel eller låna. Enskilda år kan avvika utifrån
särskilt stora investeringsbeslut
- Soliditeten ska stärkas för att uppnå positiv soliditet även inklusive
ansvarsförbindelse
- Likviditet, minst en månads betalningsberedskap
Gällande verksamhetsmässiga mål framgår följande:
- Regionfullmäktige fastställer årligen en treårsplan.
- I planen ska det framgå vilka verksamhetsmässiga mål för god
ekonomisk hushållning regionen har under planperioden. De mer
kortsiktiga resultatmålen som fastställs för planperioden, ska ha en tydlig
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koppling till de strategier som fastställs för att uppfylla de långsiktiga
målen.
- Om det finns en risk att ramarna inte håller måste resurser omfördelas,
vilket kan motivera revideringar av verksamhetsmålen.
I riktlinjerna framgår även under vilka förutsättningar Region Kronoberg
kan göra avsättningar till och disponera medel i
resultatujtämningsreserven (RUR).
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av riktlinjer för God ekonomisk
hushållning
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Förslag till revidering
 Gjorda revideringar i dokumentet - Riklinjer för god ekonomisk
hushållning
 §111 RSAU Revidering av riktlinjer för God ekonomisk hushållning

29 Uppföljning av handlingsplan för
”Strategiskt dokument för utveckling av
näringslivet på landsbygden i
Kronobergs län” (21RGK235)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar
följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner uppföljningen av handlingsplanen för
”Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på landsbygden i
Kronobergs län”.
2. Regionfullmäktige beslutar att ingen ytterligare handlingsplan tas fram
utan arbetet fortgår inom ramen för ordinarie verksamhet med
utgångspunkt i ”Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på
landsbygden i Kronobergs län”.
Sammanfattning

Uppdraget att ta fram en strategi för landsbygdens näringsliv tilldelades
den regionala utvecklingsnämnden efter en motion i regionfullmäktige
2016. I arbetet gjordes en analys av befintliga styrdokument och baserat
på resultaten från analysen togs ett strategiskt dokument fram. ”Strategi
för utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län” inklusive
handlingsplan 2017–2020 antogs av Regionala utvecklingsnämnden i
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april 2017. I den framgår att ”Uppföljning av strategin sker inom ramen
för ordinarie verksamhetsplan för Regionala utvecklingsnämnden samt
genom rapport till regionfullmäktige år 2020 i samband med att en ny
handlingsplan ska tas fram.” En uppföljning har nu genomförts.
Handlingsplanen för 2017–2020 innehåller fyra åtgärder som syftar till
att stärka det regionala tillväxtarbetets koppling till landsbygdens
utveckling. Åtgärderna handlar om att se över och vid behov förtydliga
landsbygdsperspektivet i Gröna Kronoberg och dess understrategier, att
öka medvetenheten i hur landsbygden påverkas i samband med
projektutveckling och att utveckla statistik och uppföljning utifrån
geografi. Den fjärde åtgärden handlar om att Region Kronoberg fortsatt
ska utveckla och bidra till insatser som har särskild betydelse för
landsbygdens utveckling.
Sedan strategin för utveckling av näringslivet på landsbygden togs fram
har Region Kronoberg successivt övergått till att arbeta med det
geografiska perspektivet mer integrerat i ordinarie verksamhet. I
revideringen av Gröna Kronoberg togs den landsbygdssäkring som
gjorts av tidigare version tillvara och förändringslogiker för alla
prioriteringar genomfördes. Det pågår just nu en hållbarhetsuppföljning
av Gröna Kronoberg där skillnader i utvecklingen mellan olika delar av
länet särskilt ska lyftas. Ett verktyg för hållbarhetssäkring av dels
understrategier och dels större insatser för implementeringen av Gröna
Kronoberg har utvecklats och införts i verksamheten. Verktyget ska
användas innan genomförande och lyfter det geografiska perspektivet
samt säkerställer att insatsen går i linje med Gröna Kronoberg. Flera
understrategier har hållbarhetssäkrats i samband med revidering.
Projektutvecklingen utgår numera från nationella mallar där alla sökande
svarar på samma frågor kring exempelvis jämställdhet, mångfald och
miljö. För att komma åt de olika förutsättningar som finns i länet
prioriteras projekt som har ett regionalt mervärde. Genom interaktiva
digitala kartor tillgängliggörs statistik och data för hela länet vilket
tydliggör de geografiska skillnaderna på ett enkelt sätt. Med
Planeringsatlasen har Region Kronoberg utvecklat ett verktyg som kan
vägleda regioner och kommuner i arbetet med orts- och
landsbygdsutveckling, översiktsplanering samt trafik- och
infrastrukturplanering. Landsbygdsutveckling ses som en integrerad del
av den regionala utvecklingen, vilket också märks på den mängd
landsbygdsfrämjande insatser som Region Kronoberg bidragit till under
perioden för handlingsplanen. Uppföljningen lyfter ett urval av dessa.
För att försäkra sig om att det regionala utvecklingsarbetet i Kronoberg
kommer hela länet till nytta, i såväl landsbygd som i tätort, krävs ett
långsiktigt och ständigt pågående arbete. Region Kronoberg kommer
fortsätta att utveckla de verktyg och arbetssätt som arbetats fram för att
säkerställa att det geografiska perspektivet tas i beaktande. Arbetet
föreslås fortsättningsvis fortgå inom ramen för ordinarie verksamhet
med utgångspunkt i ”Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet
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på landsbygden i Kronobergs län” och av den anledningen föreslås att
ingen ny handlingsplan tas fram.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Uppföljning av "Strategiskt dokument för
utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län"
 Uppföljning av Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på
landsbygden i Kronobergs län
 Strategiskt dokument för utveckling av näringslivet på landsbygden i
Kronobergs län - rev(80891) (0)_TMP
 §112 RSAU Uppföljning av handlingsplan för ”Strategiskt dokument
för utveckling av näringslivet på landsbygden i Kronobergs län”

30 Svar på motion – Fler mobila
verksamheter i Region Kronoberg
(20RGK1836)
Förslag till beslut

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

Henrietta Serrate (S) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
utreder om det är möjligt med mobila mottagningsverksamheter inom
vissa verksamhetsområden. Syftet ska vara att regionens verksamheter
blir mer tillgängliga för alla kronobergare, i alla delar av Kronoberg.
Utvecklingen av mobila och flexibla arbetssätt är en del i arbetet för att
stärka tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Kartläggning av regionens
redan etablerade mobila verksamheter pågår och utredning av potentiella
utvecklingsmöjligheter kommer att vara en naturlig del av arbetet med
Närmare Kronobergaren och omställningen till nära vård.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Fler mobila verksamheter i Region
Kronoberg
 Motion från Socialdemokraterna - Fler mobila verksamheter i Region
Kronoberg 2020-11-11
 §20 HSN AU Svar på motion – Fler mobila verksamheter i Region
Kronoberg
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 §20 HSN Svar på motion – Fler mobila verksamheter i Region
Kronoberg
 §113 RSAU Svar på motion – Fler mobila verksamheter i Region
Kronoberg

31 Svar på motion – Införande av kultur på
recept (20RGK1823)
Förslag till beslut

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

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att kultur på recept
införs i Region Kronoberg samt att legitimerade vårdgivare ges möjlighet
att skriva ut kulturell verksamhet på recept på liknande sätt som fysisk
aktivitet skrivs ut på recept.
Det finns i nuläget inget som styrker att kultur på recept är mer
fördelaktig än andra insatser som nu används i vården, därmed riskeras
undanträngningseffekter vid ett införande. Motionen föreslås anses
besvarad.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - svar på motion om införande av kultur på recept
Motion om införande av kultur på recept
§21 HSN AU Svar på motion – Införande av kultur på recept
§21 HSN Svar på motion – Införande av kultur på recept
§114 RSAU Svar på motion – Införande av kultur på recept
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32 Svar på motion – Utökning av antalet
dietister inom Region Kronoberg
(20RGK1892)
Förslag till beslut

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

Robert Fredriksson (SD) har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg ska utreda behovet av dietister för de kommande tio åren,
utreda möjligheten till vidareutbildning till dietist för anställda i Region
Kronoberg, samt utreda möjligheten att utbilda dietister i länet i likhet
med t.ex. sjuksköterskeutbildningen i Ljungby.
Tillgången till dietister beaktas redan i regionens arbete med
kompetensförsörjning. När det gäller möjligheten att erbjuda
dietistutbildning i länet ligger frågan utanför Region Kronoberg
ansvarsområde och hanteras av Linnéuniversitetet. Att erbjuda
vidareutbildning till dietist för anställda i regionen är inte en rimlig åtgärd
då det inte handlar om en vidareutbildning utan en grundutbildning. Med
hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige anse motionen
besvarad i enlighet med redovisat yttrande.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - svar på motion Utökning av antalet dietister inom
Region Kronoberg
 Motion - Utökning av antalet dietister inom Region Kronoberg
 §22 HSN AU Svar på motion – Utökning av antalet dietister inom
Region Kronoberg
 §22 HSN Svar på motion – Utökning av antalet dietister inom Region
Kronoberg
 §115 RSAU Svar på motion – Utökning av antalet dietister inom
Region Kronoberg
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33 Svar på motion – Avveckla Region
Kronobergs ägande i Växjö Småland
Airport (21RGK258)
Förslag till beslut

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

Eva-Britt Svensson (V) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg
utreder och planerar för hur regionen på ett skyndsamt och ansvarsfullt
sätt kan avveckla sitt ägande i Småland Airport - att alla former av
eventuella kommande driftbidrag ska vara villkorade och riktade till
krisberedskap.
Sammanfattningsvis föreslås regionfullmäktige avslå motionen mot
bakgrund av att Region Kronoberg anser att den regionala flygplatsen är
viktig för regional utveckling och ur ett beredskapsperspektiv.
Beslutsunderlag

 Förslag till motionssvar - Avveckla Region Kronobergs ägande i
Småland Airport
 Motion om att avveckla Region Kronobergs ägande i Småland
Airport
 §116 RSAU Svar på motion – Avveckla Region Kronobergs ägande i
Växjö Småland Airport

34 Anmälningsärenden
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

 21RGK435-1 Mötesanteckningar från Regionpolitiskt nätverk för
biogas 2021-02-04
 21RGK61-2 Cirkulär 21:12 - Budgetförutsättningar för åren 2021–
2024
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 21RGK471-2 Revisionsplan 2021 (Makuleras på grund av
felregistrering)
 21GF2-1
Årsrapport 2020 för Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola
 21GF2-3
§6 Årsrapport 2020

Regeringsbeslut om byggstarter
 21RGK263-3 §5 KN Årsrapport för Kulturnämnden 2020
 21RGK263-2 Årsrapport 2020 Kulturnämnden
 21RGK262-3 §6 RUN Årsrapport 2020 Regionala
utvecklingsnämnden
 21RGK262-4 Årsrapport 2020 Regionala utvecklingsnämnden
 21RGK286-4 Årsrapport Trafiknämnden 2020
 21RGK175-2 §19 HSN Årsrapport 2020 för Hälso- och
sjukvårdsnämnden
 21RGK175-4 Årsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
 21GF2-3
§6 Årsrapport 2020
 21GF2-1
Årsrapport 2020 för Styrelsen för Grimslövs
folkhögskola
 21PN1-1
§5 PAN Årsrapport 2020
 21PN1-4
Årsredovisning PAN 2020
 21RGK573-1 Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för nytt
akutsjukhus i Växjö
 21RGK12-1 Infrastrukturberedningens protokoll 2021-02-09 - för
visning
 21RGK12-3 Infrastrukturberedningens protokoll 2021-02-23 för
visning
 21RGK12-5 Protokoll infrastrukturberedning 2021-03-18 - för
visning
 21RGK609-1 Information - Förändrad ersättning för
antikroppstestning
 21RGK676-1 Årsredovisning 2020 samt bilagor Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken)

35 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbeslutet till protokollet.
Delegationsbeslut

 21RGK32-1
enhet

Delegationsbeslut 1/2021 - Chef inom respektive
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 21RGK20-2 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 2/2020.
Överenskommelse om avslut av anställning
 21RGK20-1 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 1/2020.
Överenskommelse om avslut av anställning
 21RGK20-3 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2020.
Kollektivavtal och tvisteförhandlingar
 21RGK20-4 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2020.
Skriftlig varning enligt AB § 11
 21RGK13-2 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 2/2021,
tilldelningsbeslut
 21RGK33-2 Regionstyrelsens ordförandes delegationsbeslut nr
2/21 Brådskande beslut
 21RGK25-8 Regionjuristens delegationsbeslut 8/2021 gällande
utlämnande av internt mail (21RGK489)
 21RGK34-11 Delegationsbeslut 11/2021 regionstyrelsens
arbetsutskott
 21RGK22-5 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 5/2021. Beslut
om fastighetsanslag 2021-01-29
 21RGK22-6 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 6/2021. Beslut
om fastighetsinvesteringar
 21RGK23-1 Planeringschefens delegationsbeslut nr 1/2021. Beslut
om investeringar inom medicinskteknisk utrustning och annan
utrustning
 21RGK22-7 Delegationsbeslut Fastighetschef nr 07/21
 21RGK28-15 Delegationsbeslut Enhetschef Vårdstöd nr 15/2021.
Beslut om kundförlust
 21RGK28-16 Delegationsbeslut Enhetschef Vårdstöd nr 16/2021.
Beslut om kundförlust
 21RGK28-17 Delegationsbeslut Enhetschef Vårdstöd nr 17/2021.
Beslut om kundförlust
 21RGK28-18 Delegationsbeslut Enhetschef Vårdstöd nr 18/2021.
Beslut om kundförlust
 21RGK25-10 Regionjuristens delegationsbeslut nr 10/21 överklagande till domstol
 21RGK25-11 Regionjuristens delegationsbeslut nr 11/21
 21RGK25-12 Regionjuristens delegationsbeslut nr 12/21
 21RGK25-13 Regionjuristens delegationsbeslut nr 13/2021:
Yttrande i mål och ärenden (21RGK532)
 21RGK13-3 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 3/2021 Tillsättning av vikarierande regiondirektör (2021-04-05--2021-04-11)
 21RGK34-12 Delegationsbeslut 12/2021 regionstyrelsens
arbetsutskott
 21RGK34-15 Delegationsbeslut 15/2021 regionstyrelsens
arbetsutskott
 21RGK34-16 Delegationsbeslut 16/2021 regionstyrelsens
arbetsutskott
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 21RGK34-17
arbetsutskott
 21RGK34-18
arbetsutskott
 21RGK34-19
arbetsutskott
 21RGK34-20
arbetsutskott
 21RGK34-21
arbetsutskott
 21RGK34-22
arbetsutskott
 21RGK32-2
enhet

Delegationsbeslut 17/2021 regionstyrelsens
Delegationsbeslut 18/2021 regionstyrelsens
Delegationsbeslut 19/2021 regionstyrelsens
Delegationsbeslut 20/2021 regionstyrelsens
Delegationsbeslut 21/2021 regionstyrelsens
Delegationsbeslut 22/2021 regionstyrelsens
Delegationsbeslut 2/2021 - Chef inom respektive
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