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Regionfullmäktige
Datum: 2017-11-08
Tid: 09:00-17:53
Plats: Utvandrarnas hus
Ledamöter

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande
Kjell Jormfeldt (MP), 1:e vice ordförande
Pernilla Sjöberg (M), 2:e vice ordförande
Anna Fransson (S)
Robert Olesen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Peter Freij (S)
Martina Gustafsson (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ragnar Lindberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Edina Maslac (S), §§ 147-154
Olja Pekusic (S)
Joakim Pohlman (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Henrietta Serrate (S)
Michael Sjöö (S)
Charlotta Svanberg (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M)
Mikael Johansson (M)
Soili Lång Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Margareta Schlee (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C), §§ 147-168
Britt-Louise Berndtsson (C)
Åke Carlsson (C), §§ 147-154
Thomas Haraldsson (C), §§ 155-171
Elizabeth Peltola (C)
Kjell Gustafsson (C)
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Martina Ericsson (SD)
Börje Tranvik (SD)
Jan Lorentzon (SD), §§ 147-166
Britt Bergström (V)
Jerker Nilsson (V), §§ 155-165
Tryggve Svensson (V)
Wirginia Bogatic Citron (V), §§ 147-154
Daniel Liffner (V)
Eva Johnsson (KD)
Bengt Germundsson (KD), §§ 147-166
Anna Zelvin (KD), §§ 147-168
Michael Öberg (MP)
Cheryl Jones Fur (MP), §§ 147-166
Yngve Filipsson (L)
Rolf Andersson (L)
Åke Gummesson (S), §§ 155-171, ersätter Edina Maslac (S)
Marianne Nordin (S), ersätter Helen Bengtsson (S)
Pontus Samuelsson (S), ersätter Olof Björkmarker (S)
Eva Ballovare (S), ersätter Carl-Olof Bengtsson (S)
Conny Simonsson (S), §§ 147-166, ersätter Bo Dalesjö (S)
Sonia Muhlethaler Salsamendi (S), §§ 147-166, ersätter Magnus Carlberg (S)
Ulla-Britt Storck (S), §§ 167-171, ersätter Bo Dalesjö (S)
Magnus Gunnarsson (M), ersätter Anna Tenje (M)
Melena Jönsson (SD), ersätter Pontus Kindenäs (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD), ersätter Håkan Engdahl
Kerstin Ljungkvist (SD), §§ 147-167, ersätter Pontus Nordfjell (SD)
Fanny Battistutta (V), §§ 147-154, ersätter Jerker Nilsson (V); §§ 155-171, ersätter
Wirginia Bogatic Citron (V)
Lars Edqvist (MP), §§ 167-171, ersätter Cheryl Jones Fur (MP)
Vidar Lundbäck (C), §§ 147-154, ersätter Thomas Haraldsson (C); §§ 155-167,
ersätter Åke Carlsson (C)
Övriga närvarande

Johan Jarl, nämndsekreterare
Utses att justera

Kjell Jormfeldt
Pernilla Sjöberg
Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2017-11-22 09:00
Protokollet omfattar

§§ 147-171
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Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum

2017-11-08
Datum för anslags uppsättande

2017-11-22
Datum för anslags nedtagande

2017-12-19
Förvaringsplats för protokollet

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

…………………………………… ………...………………………....
Johan Jarl
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Ärendelista

§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171

Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerare samt tid för justering
Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (30 minuter)
Ledamöternas frågestund
Inkomna interpellationer
Inkomna enkla frågor
Fördelning av medborgarförslag - Patienter med EDS
Delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg
Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården
2017-2027
Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Taxor och avgifter i hälso- och sjukvården
Redovisning av partistöd 2016
Partistöd för 2018
Svar på motion – Minskning av bland annat flygresorna i Region
Kronoberg
Valärenden
Entledigande av ersättare i regionfullmäktige - Carlos Lillo (V)
Informationsärende - Delårsrapporter augusti 2017 för regionstyrelsen
och nämnderna
Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens tillgänglighet i
hela länet
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Användningen av
förnybart bränsle
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Hur påverkas Kronoberg
av förslaget om vinster i välfärden
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Planer på ny avdelning för
Rättspsykiatriska regionkliniken
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Fysisk
aktivitet på recept
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Mässan Funka för livet
Mötets avslutande
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§ 147 Sammanträdets öppnande

Sammanfattning

Enligt kungörelse den 1 november 2017 sammanträder regionfullmäktige den 8
november 2017, klockan 9.00, i Atriumsalen i Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs
gata 4 i Växjö. Regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S)
förklarar mötet öppnat.
I samband med mötets öppnande hålls en tyst minut för Sölwe Franzén (C) i den
förtroendevalda revisionen.
Paragrafen är justerad
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§ 148 Upprop
Sammanfattning

Upprop av regionfullmäktiges ledamöter genomförs:
Namn

Parti

Anna Fransson

S

Suzanne Frank

M

Sven Sunesson

C

Martina Ericsson

SD

Daniel Liffner

V

Eva Johnsson

KD

Michael Öberg

MP

Yngve Filipsson

L

Rolf Andersson

L

Carina Bengtsson

C

Eva Ballovarre

S

Marianne Nordin

S

Britt Bergström

V

Britt-Louise Berndtsson

C

Christina Bertilfeldt

S

Pontus Samuelsson

S

Wirginia Bogatic

V

Sonia Muhlethaler Salsamendi

S

Åke Carlsson

C

Conny Simonsson

S

Gull-Britt Tranvik

SD

Bo Frank

M

Peter Freij

S
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Bengt Germundsson

KD

Göran Giselsson

M

Kjell Gustafsson

C

Martina Gustafsson

S

Roland Gustbée

M

Thomas Haraldsson

C

Mikael Johansson

M

Cheryl Jones Fur

MP

Kjell Jormfeldt

MP

Ann-Charlotte Kakoulidou

S

Melena Jönsson

SD

Ragnar Lindberg

S

Jan Lorentzson

SD

Tony Lundstedt

S

Soili Lång Söderberg

M

Ove Löfqvist

M

Edina Maslac

S

Fanny Battistutta

V

Kerstin Ljungkvist

SD

Robert Olesen

S

Olja Pekusic

S

Elizabeth Peltola

C

Joakim Pohlman

S

Thomas Ragnarsson

M

Sara Rosén Andersson

S

Ricardo Salsamendi

S

Margareta Schlee

M

Henrietta Serrate

S
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Pernilla Sjöberg

M

Michael Sjöö

S

Charlotta Svanberg

S

Tryggve Svensson

V

Magnus Gunnarsson

M

Pernilla Tornéus

M

Börje Tranvik

SD

Ann-Charlotte Wiesel

M

Anna Zelvin

KD

RosMarie Jönsson Neckö,
ordförande

S

Paragrafen är justerad
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§ 149 Val av justerare samt tid för justering
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets
protokoll samt
att justering sker den 22 november 2017, klockan 9.00, i Regionhuset på Nygatan
20, Växjö.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att jämte ordförande utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att justera mötets
protokoll samt
att justering sker den 22 november 2017, klockan 9.00, i Regionhuset på Nygatan
20, Växjö.
Paragrafen är justerad
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§ 150 Allmänhetens frågestund, klockan
9.05 (30 minuter)
Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att
ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar
maximalt 30 minuter.
Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett
svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en
minut.
1. Anders Ekberg ställer fråga om stöd till yngre författare i Kronobergs län inom
biblioteksutveckling, bland annat genom bokinköp till länets bibliotek samt
författarbidrag.
Ragnar Lindberg besvarar frågan genom att informera om Region Kronobergs
arbete kring detta, bland annat inom kulturplanen.
Paragrafen är justerad
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§ 151 Ledamöternas frågestund
Sammanfattning

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att
ställa frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs
kompetensområde. Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en
styrelse, nämnd, beredning eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast
frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.
Följande frågor ställs vid sammanträdet:
1. Yngve Filipsson (L) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice
ordförande Tryggve Svensson (V) om orsaker till det stora antalet
uppsägningar bland barnmorskor i regionen och om hans bedömning av den
fortsatta situationen.
Tryggve Svensson (V) besvarar frågan med att det i grunden handlar om en svår
arbetssituation, som måste förbättras.
2. Carina Bengtsson (C) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice
ordförande Tryggve Svensson (V) om antalet nyanlända med
sjukvårdslegitimation i länet samt om regionens arbete med att ta tillvara dessa.
Tryggve Svensson (V) besvarar frågan med att han inte har de efterfrågade
uppgifterna.
3. Thomas Ragnarsson (M) ställer fråga till personalutskottets ordförande Robert
Olesen (S) om läget för utredning om införande av köp av bil genom
bruttolöneavdrag i regionen.
Robert Olesen (S) besvarar frågan med att uppdraget redovisades vid
personalutskottets senaste sammanträde, där förslaget var att inte införa ett sådant
avdrag. Utredningen har ingått en större utredning av olika bruttolöneavdrag, som
redovisas vid nästa personalutskott.
4. Göran Giselsson (M) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Charlotta Svanberg (S) om konkreta åtgärder som planeras för att förbättra
arbetsmiljön för barnmorskor.
Charlotta Svanberg (M) besvarar frågan med att informera om åtgärder som
beslutats i personalutskottet, bland annat om lönebonus samt om fördjupad
utredning av situationen. I grunden är en del av problemet en brist på
barnmorskor i hela landet.
5. Margareta Schlee (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) om läget med Musicas Vitaes förfrågan om nya lokaler.
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Anna Fransson (S) besvarar frågan med att möte kommer att genomföras med
Musica Vitae, för att höra deras synpunkter och utifrån dessa se vilka lösningar
som kan finnas.
6. Bo Frank (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S)
om varför den politiska majoriteten väljer att genomföra den budgeterade
skatteökningen trots höjda statsbidrag.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med de gör detta eftersom det är osäkert om
regeringens budget går igenom. Hon öppnar för en ny diskussion i samband med
budget för 2019.
7. Kerstin Ljungkvist (SD) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Peter Freij
(S) om problem på länstrafikens bussar under dagen, med anledning av införande
av nytt betalsystem.
Peter Freij (S) besvarar frågan med att han ska undersöka vad som hänt med
aktuella bussarna.
8. Pernilla Tornéus (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) om nytt datum för möte mellan Växjö kommun och Region
Kronoberg om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att regionstyrelsens presidium inte hade
möjlighet att delta vid det föreslagna tillfället samt att de därefter inväntat nytt
datum från Växjö kommun.
9. Bo Frank (M) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Peter Freij (S) om när
Öresundståg AB får fungerande wifi.
Peter Freij (S) besvarar frågan med att Region Skåne, som är ansvariga för
fordonen, meddelat att nytt system kommer sättas in vid kommande renovering.
10. Bo Frank (M) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Peter Freij (S) om
biljettkontroller på Öresundståg för sträckan Köpenhamn-Lund.
Peter Freij (S) besvarar frågan med att hänvisa till Region Skåne som är ansvarig
för biljettkontrollerna på sträckan.
Paragrafen är justerad
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§ 152 Inkomna interpellationer
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att medge att interpellationerna får ställas.
Sammanfattning

Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges,
regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i
ärende om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt
innehåll och en motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av
större intresse för Region Kronoberg.
En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i en styrelse,
nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli
senast nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara
skriftligt och finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör
besvaras under det sammanträde den ställts.
Inför mötet har följande interpellation inkommit:
1. Interpellation från Sven Sunesson (C) till kulturnämndens ordförande Ragnar
Lindberg (S) - Kulturens tillgänglighet i hela länet.
2. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) – Användningen av förnybart bränsle.
3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) – Hur påverkas Kronoberg av förslaget om vinster i välfärden.
4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) – Planer på ny avdelning för Rättspsykiatriska kliniken.
5. Interpellation från Britt-Louise Berndtsson (C) till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) – Fysisk aktivitet på
recept.
6. Interpellation från Roland Gustbée (M) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) – Mässan Funka för livet.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att medge att interpellationerna får ställas.
Paragrafen är justerad
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§ 153 Inkomna enkla frågor
Sammanfattning

Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta
sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till
ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i
övrigt som regionfullmäktige bestämmer. En fråga ska vara skriftlig och ha
inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem arbetsdagar innan
sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.
Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till
kallelsen.
Inga frågor har inkommit inför sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§ 154 Fördelning av medborgarförslag Patienter med EDS (17RK1826)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för
besvarande.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige om vård för patienter
med EDS. Eftersom medborgarförslaget omfattas av sekretess har vissa uppgifter
i det utelämnats.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för
besvarande.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag - Patienter med EDS - Maskad
Paragrafen är justerad
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§ 155 Delårsrapport augusti 2017 för
Region Kronoberg (17RK729)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg,
att uppdra åt regionstyrelsen att på grund av de prognoser som lämnats till
regionstyrelsen vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultat för 2017 samt
att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti
2017 för Region Kronoberg till protokollet.
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 Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen 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.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade
insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en
försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar
under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
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.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög
kvalitet. Det innebär att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som
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utgår från invånarnas behov. I kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all
verksamhet 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 områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.
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 hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per
augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre
än budgeterat 2017.
Förslag till beslut
Ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) förtydligar att regionstyrelsens förslag
till beslut enligt § 196/2017 är:
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg samt
att uppdra åt regionstyrelsen att på grund av de prognoser som lämnats till
regionstyrelsen vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultat för 2017.
Yrkanden
Anna Fransson (S), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Anna Zelvin (KD),
Britt-Louise Berndtsson (C), Ove Löfqvist (M) och Charlotta Svanberg (S) yrkar
bifall till regionstyrelsens och regionfullmäktiges presidiums förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Roland Gustbée (M), Joakim Pohlman (S), Michael
Öberg (MP) och Yngve Filipsson (L).
Föredragande

Peter Löfström, ordförande revisorerna
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg samt
att uppdra åt regionstyrelsen att på grund av de prognoser som lämnats till
regionstyrelsen vidta åtgärder för att uppnå budgeterat resultat för 2017.
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Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen om revisorernas bedömning av delårsrapport augusti
2017 för Region Kronoberg till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Ekonomidirektör
Beslutsunderlag

 § 196 RS Delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg
 § 272 RSAU Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017
 Förslag till beslut - Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017 (2017-1019)
 Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017 (2017-10-19)
 Revisorernas bedömning av Region Kronobergs delårsrapport augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 156 Närmare Kronobergaren –
utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården 2017-2027 (17RK1562)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de
kommande tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per
mandatperiod.
Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för
beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken
är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god
inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse
för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i
våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälsooch sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen
och sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en
hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas
genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med
tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat
synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande
genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Yrkanden
Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M), Charlotta Svanberg (S), Ove Löfqvist
(M), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Öberg (MP), Robert
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Olesen (S), Eva Johnsson (KD), Henrietta Serrate (S), Yngve Filipsson (L) och
Daniel Liffner (RS) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ajournering
Ordförande ajournerar ärendet mellan 12.30–13.30 för lunchuppehåll.
När ärendet återupptas har följande ledamöter lämnat sammanträdet: Åke
Carlsson (C), Edina Maslac (S) och Wirginia Bogatic (V). Ersättare för dessa
tjänstgör från nästföljande ärende på dagordningen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027,
att strategin konkretiseras i handlingsprogram där mätbara mål anges för de
kommande tre åren samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per
mandatperiod.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Utvecklingsdirektör, hälso- och sjukvården
Centrumchefer, hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag

 § 201 RS Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 § 274 RSAU Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 Förslag till beslut - Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälsooch sjukvården 2017-2027
 § 79 HSN Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027
 Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälsooch sjukvården 2017-2027
 Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård 2017 2027
 Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
Paragrafen är justerad
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§ 157 Regional kulturplan för Kronobergs
län 2018-2020 (16RK1603)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av Regional
kulturplan för Kronobergs län inom ramen för fastställd budget.
Sammanfattning

Kulturplanen är styrdokument för det kulturpolitiska området och omfattar hela
det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som får
statsbidrag i enlighet med kultursamverkansmodellen. Arbetet med regionala
kulturplaner styrs av en statlig förordning Förordning (2010:2012) om fördelning av
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som har förtydligats av Kulturrådet
genom Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner. Under 2017 har kulturplanen
reviderats i enlighet med Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs
län inför 2018-2020 antagen av Kulturnämnden § 55/2016.
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 syftar till att uppnå
den kulturpolitiska visionen ett kulturliv med bredd och spets genom fem prioriterade
utvecklingsområden som kommer att styra det regionala utvecklingsarbetet på
kulturområdet 2018-2020 och kompletterar den ordinarie verksamhet och
utveckling som sker.
Förlag till kulturplan innehåller även tre fördjupningar. Fördjupningarna
behandlar kulturplanens sammanhang, den kulturella infrastrukturen i Kronoberg
samt metoder för att forma och genomföra kulturplanen. En layoutad version av
förslag till remissutgåva presenteras på kulturnämndens sammanträde.
Yrkanden
Ragnar Lindberg (S), Pernilla Sjöberg (M), Vidar Lundbäck (C), Sara Rosén
Andersson (S), Pontus Samuelsson (S), Daniel Liffner (V), Michael Öberg (MP)
och Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Föredragande

Ragnar Lindberg, ordförande kulturnämnden
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 samt
att uppdra åt Kulturnämnden att ansvara för genomförandet av Regional
kulturplan för Kronobergs län inom ramen för fastställd budget.
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Expedieras till

Kulturnämnden
Kulturavdelningen
Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag








§ 202 RS Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
§ 288 RSAU Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
§ 49 KN Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Förslag till beslut - Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
Förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 (2017-10-19)
Beskrivning av revidering Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018 2020, tjänsteskrivelse
 Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför
2018-2020
 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet
 Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner
Paragrafen är justerad
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§ 158 Taxor och avgifter i hälso- och
sjukvården (17RK186)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018 i enlighet
med bilagor 1-5.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen och sluten hälso- och
sjukvård samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag till
regionfullmäktige i november.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018 i enlighet
med bilagor 1-5.
Expedieras till

Ekonomidirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Enhetschef, vårdstöd och administration
Beslutsunderlag

 § 200 RS Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 - avgifter i öppen och
sluten hälso- och sjukvård samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och
bidrag
 § 273 RSAU Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 - avgifter i öppen
och hälso- och sjukvård, egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Förslag till beslut - Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018 (rev efter
HSN)
 § 94 HSN Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
 Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
 Bilaga 1. Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
 Bilaga 2. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
 Bilaga 3. Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför 2018 (efter
HSN 2017-10-23)
 Bilaga 4. Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
 Bilaga 5. Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
Paragrafen är justerad
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§ 159 Redovisning av partistöd 2016
(15RK2014)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från Sverigedemokraterna för
2016.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska
senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts
till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i
så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare
som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men
regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas
redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i
ärendet har inkommit till kansliet efter begäran.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från Sverigedemokraterna för
2016.
Beslutsunderlag

 § 208 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd för 2016
 § 280 RSAU Partistöd Region Kronoberg 2016
 Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016 för Sverigedemokraterna
(SD).
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 Redovisning partistöd Sverigedemokraterna (SD) 2016.
 §170 RS Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
 §113 RF Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Paragrafen är justerad
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§ 160 Partistöd för 2018 (17RK1597)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region Kronoberg 2018
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes
av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av
regeringen till 45 500 kronor.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av
regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av
Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av redovisning
är inlämnad i ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region Kronoberg 2018
enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag








§209 RS Partistöd för Sverigedemokraterna 2018
§281 RSAU Partistöd för Sverigedemokraterna 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
Partistöd 2018 för Sverigedemokraterna (SD).
§114 RF Beslut om Region Kronobergs partistöd för 2018
§171 RS Partistöd 2018

Paragrafen är justerad
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§ 161 Svar på motion – Minskning av bland
annat flygresorna i Region
Kronoberg (17RK1236)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och
samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst
50 %, innebärande således färre resor relaterade till projekt samt färre resor
gällande utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.
Yrkanden
– Jan Lorentzson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
– Anna Fransson (S) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Bo Frank (M) och Eva
Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens förslag.
– Jan Lorentzsons (SD) yrkande att motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att regionfullmäktige
beslutar enligt regionstyrelsens förslag.
Jan Lorentzson (SD) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Jan Lorentzsons (SD) yrkande röstar Nej.
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Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Anna Fransson (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Ja

Sven Sunesson (C)

Ja

Martina Ericsson (SD)

Nej Avstår

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Ja

Rolf Andersson (L)

Ja

Carina Bengtsson (C)

Ja

Eva Ballovarre (S)

Ja

Marianne Nordin (S)

Ja

Britt Bergström (V)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Ja

Christina Bertilfeldt (S)

Ja

Pontus Samuelsson (S)

Ja

Fanny Battistutta (V)

Ja

Sonia Muhlethaler Salsamendi (S)

Ja

Vidar Lundbäck (C)

Ja

Conny Simonsson (S)

Ja

Gull-Britt Tranvik (SD)

Nej

Bo Frank (M)

Ja

Peter Freij (S)

Ja

Bengt Germundsson (KD)

Ja

Göran Giselsson (M)

Ja

Kjell Gustafsson (C)

Ja
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Martina Gustafsson (S)

Ja

Roland Gustbée (M)

Ja

Thomas Haraldsson (C)

Ja

Mikael Johansson (M)

Ja

Cheryl Jones Fur (MP)

Ja

Kjell Jormfeldt (MP)

Ja

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

Ja

Melena Jönsson (SD)
Ragnar Lindberg (S)

Nej
Ja

Jan Lorentzson (SD)

Nej

Tony Lundstedt (S)

Ja

Soili Lång Söderberg (M)

Ja

Ove Löfqvist (M)

Ja

Åke Gummesson (S)

Ja

Jerker Nilsson (V)

Nej

Kerstin Ljungkvist (SD)

Nej

Robert Olesen (S)

Ja

Olja Pekusic (S)

Ja

Elizabeth Peltola (C)

Ja

Joakim Pohlman (S)

Ja

Thomas Ragnarsson (M)

Ja

Sara Rosén Andersson (S)

Ja

Ricardo Salsamendi (S)

Ja

Margareta Schlee (M)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Pernilla Sjöberg (M)

Ja

Michael Sjöö (S)

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja
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Tryggve Svensson (V)

Nej

Magnus Gunnarsson (M)

Ja

Pernilla Tornéus (M)

Ja

Börje Tranvik (SD)

Nej

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ja

Anna Zelvin (KD)

Ja

RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Ja
Resultat

52

9

0

Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag med resultatet 52 för, 9
mot och 0 som avstår.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Expedieras till

Martina Ericsson (SD)
Beslutsunderlag

 § 210 RS Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region Kronoberg
 § 282 RSAU Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region
Kronoberg
 Förslag till beslut: Svar på motion - Minskning av bland annat flygresor i den
politiska verksamheten.
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Minskning av bland annat
flygresorna i den politiska verksamheten
Paragrafen är justerad
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§ 162 Valärenden (15RK11)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att entlediga och utse ledamöter enligt valberedningens förslag samt
att ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför regionfullmäktiges beslut.
Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta
att entlediga och utse ledamöter och ersättare i följande organ för tid enligt nedan:

Val till organ

Ordinarie

Ersättare

Regionstyrelsen

Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Daniel Liffner, Säterivägen
13, 360 32 Gemla

Entledigande av ersättare:
Ingrid Hugosson (C), Åsen,
364 33 Åseda

2017-11-08-2018-12-31

Ny ersättare:
Patrik Davidsson (C),
Ekhyddan, 360 77 Fröseke
Entledigande av ersättare:
Elizabeth Peltola (C),
Gemlagatan 7, 343 71 Diö
Ny ersättare:
Golnoush Keshavarzi
Lundén (C), Hantverksvägen 28 355 73 Gemla
Entledigande av ersättare:
Daniel Liffner (V),
Säterivägen 13, 360 32
Gemla
Ny ersättare:
Tryggve Svensson (V),
Harabergsgatan 34 C, 341
36 Ljungby
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Valberedning
2017-11-08-2018-12-31

Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Jerker Nilsson, Skånegatan
6, 343 74 Liatorp

Avgående ersättare:
Jerker Nilsson (V), Skånegatan
6, 343 74 Liatorp
Ny ersättare:
Fanny Battistutta (V),
Toftasjövägen 171, 352 49
Växjö

Organisationsutskottet
2017-11-08-2018-12-31

Revision
2018-01-01-2018-12-31
Regionsamverkan
Sydsverige
Representantskap

Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Daniel Liffner (V),
Säterivägen 13, 360 32
Gemla
Ny revisor efter Sölwe Franzén
(C):
Ingrid Hugosson (C), Åsen,
364 33 Åseda
Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Fanny Battistutta (V),
Toftasjövägen 171, 352 49
Växjö

2017-11-08-2018-12-31
ALMI Regioninvest
Småland & Öland
Styrelse

Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Mikaela Gross, Badeboda 5
364 33 Åseda

2017-11-08-2018-12-31
Energikontor Sydost
Styrelse
2017-11-08-2018-12-31
Institutet för lokal och
regional demokrati

Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Johnny Werlöw,
Kråkenäsryd Ängastugan
355 92 Växjö
Entledigande av ersättare:
Ingrid Hugosson (C), Åsen,
364 33 Åseda

Styrelse
2017-11-08-2018-12-31

Ny ersättare:
Britt-Louise Berndtsson (C),
Strånganäs Lindkullen, 360 23
Älmeboda
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Kronobergsarkivet
Styrelse
2017-11-08-2018-12-31
Musik i Syd AB
Revisor

Ny ledamot efter Ann-Christine
Nicklasson (S):
Emelie Öberg (S),
Tomtebostigen 10C
352 47 Växjö
Ny revisor efter Sölwe Franzén
(C):
Ingrid Hugosson (C), Åsen,
364 33 Åseda

2018-01-01-2018-12-31
Samordningsförbundet
Värend
Revisor

Ny revisor efter Sölwe Franzén
(C):
Ingrid Hugosson (C), Åsen,
364 33 Åseda

2018-01-01-2018-12-31
Sideum Innovation AB
Styrelse

Ny ledamot efter Lennart
Värmby (V):
Daniel Liffner, Säterivägen
13, 360 32 Gemla

2017-11-08-2018-12-31
Stiftelsen Musik i
Kronoberg
Revisor

Ny revisor efter Sölwe Franzén
(C):
Ingrid Hugosson (C), Åsen,
364 33 Åseda

2018-01-01-2018-12-31

att ärendet förklaras omedelbart justerat.
Föredragande

Robert Olesen, valberedningens ordförande
Expedieras till

Daniel Liffner (V)
Ingrid Hugosson (C)
Patrik Davidsson (C)
Elizabeth Peltola (C)
Golnoush Keshavarzi Lundén (C)
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Tryggve Svensson (V)
Jerker Nilsson (V)
Fanny Battistutta (V)
Mikaela Gross (V)
Johnny Werlöw (V)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Emelie Öberg (S)
Regionsamverkan Sydsverige
ALMI Regioninvest Småland & Öland
Energikontor Sydost
Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
Kronobergsarkivet
Musik i Syd AB
Samordningsförbundet Värend
Sideum Innovation AB
Stiftelsen Musik i Kronoberg
Revisionschef
Nämndsekreterare
Lönehandläggare förtroendevalda
Paragrafen är justerad
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§ 163 Entledigande av ersättare i
regionfullmäktige - Carlos Lillo (V)
(15RK11)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo, entledigande från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till Länsstyrelsen Kronobergs län för ny sammanräkning.
Sammanfattning

Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo, har begärt entledigande från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Carlos Lillo (V), Kongagatan 2, 360 50 Lessebo, entledigande från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till Länsstyrelsen Kronobergs län för ny sammanräkning.
Expedieras till

Länsstyrelsen Kronobergs län
Carlos Lillo (V)
Paragrafen är justerad
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§ 164 Informationsärende - Delårsrapporter
augusti 2017 för regionstyrelsen och
nämnderna
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Delårsrapporter för augusti 2017 för regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och
kulturnämnden redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 § 198 RS Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017
 Delårsrapport Regionstyrelsen augusti 2017.
 § 92 HSN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 - Hälsooch sjukvårdsnämnden
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2017
 § 33 TN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2017 Trafiknämnden
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Trafiknämnden augusti
2017
 § 92 RUN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
 § 48 KN Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti 2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för kulturnämnden augusti
2017
Paragrafen är justerad
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§ 165 Interpellation till kulturnämndens
ordförande - Kulturens tillgänglighet
i hela länet (17RK1697)
Sammanfattning

Interpellation
Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till kulturnämndens
ordförande Ragnar Lindberg (S):
"Regionens olika kulturinstitutioner har i stor utsträckning sin bas i Växjö. Det
ingår i deras uppdrag att verka i hela Region Kronoberg för att
kulturverksamheten ska spridas till alla i länet. Vi mäter årligen antalet besökare i
kulturverksamheten och redovisar i delårsrapporter och årsredovisning och mål
finns satta i budget. Målet för 2017 är att antalet besökare i kulturverksamheter i
övriga kommuner (exklusive Växjö), ska vara 54 % av antalet besökare i Växjö.
2013 var det 62 %, 2016 bara 43 %. Tyvärr lyckas inte kulturverksamheten spridas
i tillräckligt stor utsträckning.
Mina frågor till Kulturnämndens ordförande är:
1. Är du nöjd med resultaten av hur kulturverksamheten sprids i länet?
2. Vilka åtgärder planerar kulturnämnden för att uppnå uppsatta mål om 54 % för
år 2017?
3. Hur ska antalet besökare i kulturverksamheten i länet upprätthållas så att hela
länet ges samma möjligheter?"
Tidigare behandling
Interpellationen ställdes till regionfullmäktiges möte den 27 september 2017.
Regionfullmäktige beslutade § 140/2017 att interpellationen istället besvaras vid
regionfullmäktige den 8 november 2017, eftersom Ragnar Lindberg fått förhinder
från mötet.
Besvarande
Kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S) besvarar interpellationen:
"Sven Sunesson (C) har i en interpellation till kulturnämndens ordförande Ragnar
Lindberg (S) ställt nedanstående frågor angående kulturens tillgänglighet i hela
länet. Svar redovisas efter respektive fråga.
Fråga 1: Är du nöjd med hur kulturverksamheten sprids i länet?
Svar: Jag vill givetvis nå målet om 54 % för 2017 men nöjer mig inte där. Målet
måste vara att hela tiden nå ut till fler ställen i länet och därmed att kulturen ska
tillgängliggöras för fler kronobergare.
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Fråga 2: Vilka åtgärder planerar kulturnämnden för att uppnå uppsatta mål om 54 % för år
2017?
Svar: I interpellationen nämns siffran 62 % för 2013. Den siffran är felaktig.
Korrekta siffror avseende hur stor andel av de regionala kulturaktiviteterna som
sker utanför Växjö kommun:
2013 42 %
2014 47 %
2015 54 %
2016 43 %
År 2016 sjönk andelen regionala kulturaktiviteter utanför Växjö. Denna utveckling
följer kulturnämnden noga. Ett fungerande samspel mellan lokal och regional nivå
är oerhört viktigt när det gäller invånarnas tillgång till kultur. Möjligheterna för
kulturorganisationer med regionala uppdrag att vara angelägna för Kronobergarna
hänger även de samman med förutsättningar på lokal nivå, till exempel
kommunens kulturpolitiska prioriteringar, ekonomiska förutsättningar, lokaler och
tillgång till arrangörer. De främsta åtgärderna som vidtages 2017 är därför:
- Styrning av verksamheter med regionala uppdrag Verksamheter med regionala uppdrag
ska verka i hela länet. Därför satsas på kontinuerlig dialog med dessa, till exempel
genom årliga verksamhetssamtal.
- Insatser för att stärka kommunala kulturpolitiska förutsättningar Ökad dialog och
nätverkande med kommuner, både på politisk- och tjänstemannanivå. Exempelvis
möts regionala och lokala kulturpolitiker regelbundet på Kommunalt kulturforum.
På tjänstemannanivå har kulturchefsnätverket arbetat fram en överenskommelse.
Fråga 3: Hur ska antalet besökare i kulturverksamheten i länet upprätthållas så att hela länet
ges samma möjligheter?
Svar: I den kulturplan som nyligen varit på remiss och som ska fastställas av
regionfullmäktige hösten 2017 lyfts just kulturens tillgänglighet i hela Kronoberg
som en viktig målbild. För att nå mål om god tillgänglighet i hela Kronoberg
kommer Region Kronoberg under 2018-2020, om kulturplanen antas, att
samarbeta med berörda aktörer kring till exempel:
- kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att utveckla och sprida metoder som gör
kultur tillgängligt i hela länet,
- förutsättningar för kommunerna att ta emot kultur,
- kultur på nya platser och kultur som utforskar platser med konstnärliga metoder,
- digitalisering,
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- förutsättningar för det civila samhället på lokal nivå med fokus på stödsystem
och lokaler,
- samverkan mellan politikområden; utveckla formerna för kultur i skola, vård och
omsorg samt stärka kopplingen till samhällsplanering.
Utöver Region Kronobergs kommande kulturplan är även det gemensamma
kulturpolitiska positionspapper som kulturutskottet i Regionsamverkan Sydsverige
tagit fram viktigt. Positionspapperet har tre prioriteringar varav en rör ökad
tillgänglighet till kulturen i Sydsverige. Tillgänglighet till kultur kommer därför att
prioriteras både i det regionala och i det Sydsvenska utvecklingsarbetet framöver.
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Sven Sunesson (C) och
Ragnar Lindberg (S).
Beslutsunderlag

 § 140 RF Interpellation till kulturnämndens ordförande - Kulturens
tillgänglighet i hela länet
 Interpellation till ordförande i kulturnämnden angående kulturens tillgänglighet
i hela länet.
Paragrafen är justerad
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§ 166 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Användningen av
förnybart bränsle (17RK2020)
Sammanfattning

Interpellation
Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
"I budget 2017 är målsättningen att 70 % av bilresorna, som görs inom Region
Kronobergs verksamhet, ska ske med förnyelsebart bränsle. Enligt
delårsrapporten redovisas att endast 45 % uppnåtts. Ett mycket dåligt resultat av
en region som vill kallas "Gröna Kronoberg".
Mina frågor till regionstyrelsens ordförande är
1. Är du nöjd med resultatet för 2017?
2. Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
3. Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 % förnyelsebart
bränsle?
4. Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare regelverk eller andra
åtgärder för att ersätta fossila bränslen i Region Kronoberg?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Sven Sunesson (C) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående användningen av förnyelsebart
bränsle. Svar redovisas efter respektive fråga.
Bakgrund till svar: Sven Sunesson har i en interpellation till mig ställt fyra frågor
angående målsättningen att 70 % av de bilresor som görs inom Region
Kronobergs verksamhet ska ske med förnyelsebart bränsle inte uppnås i senaste
delårsrapporten. Det är inte så att 70 % av alla bilresor inom Region Kronoberg
ska tankas med fossilfria drivmedel, målet avser endast bilpoolsbilarna och våra
långleasingbilar. Jag utgår därför från att Svens frågor avser de resor som görs
med regionens bilpoolsbilar och leasingbilar.
Fråga 1: Är du nöjd med resultatet för 2017?
Svar: Region Kronoberg har mycket ambitiösa mål för att minska klimatpåverkan
och de flesta målen klarar vi också att helt eller delvis uppfylla. Detta framgår av
bifogad tabell. Inom vissa områden kan och ska vi dock nå bättre resultat. Det
gäller bland annat användningen av förnybara bränslen i bilpools- och leasingbilar.
Där går utvecklingen åt fel håll och det är jag givetvis inte nöjd med.
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Fråga 2: Varför används inte förnyelsebart bränsle i större utsträckning?
Svar: Region Kronoberg jobbar kontinuerligt med att i största möjliga mån
upphandla bilar som kan hjälpa oss att nå våra miljö-, kvalitéts- och
hållbarhetsmål. I dagsläget leasas gasbilar, etanolbilar och mindre dieselbilar. Om
alla våra bilar som har möjlighet att tankas med fossilfria drivmedel hade tankats
med det hade vår drivmedelsanvändning varit 77 % förnyelsebar redan idag.
Tyvärr tankas en stor del av våra fordon idag med fossila drivmedel, trots att
möjligheten att tanka samma bil med fossilfritt finns. Det finns exempel på
verksamheter där hybridbilar som går på gas och bensin tankas med bensin istället
för gas och exempel att etanolbilar tankas med bensin.
Det är svårt att med säkerhet säga vilka anledningar det finns till att det inte tankas
fossilfritt trots att möjligheten finns. Tänkbara att anledningar är okunskap hos
användarna om hur och var man tankar förnyelsebara drivmedel samt brist på
information och påminnelse om mål och riktlinjer.
En anledning till att gasbilar tankas med bensin istället för gas kan vara
föreställningar om att det tar längre tid och att gastankstationen ligger långt bort.
Växjös enda gastankstation ligger uppe vid Samarkand på Hammerdalsvägen 1
och i Ljungby finns idag ingen gastankstation, där planeras dock uppföras en
under 2018.
Fråga 3: Vilka åtgärder planeras för att uppnå målsättningen med 70 % förnyelsebart bränsle?
Svar: För att nå målet görs både kortsiktiga och långsiktiga insatser på flera
fronter.
Främst görs flera olika informationsinsatser:
- Informera brett om att Region Kronoberg redan idag kan köra våra fordon med
77 % fossila drivmedel.
- Informera om att det inte alls tar längre tid att tanka med gas jämfört med
bensin. En informationsfilm om detta finns på intranätet tillsammans med en film
på hur man gör när man tankar gas.
- Kontakt tas med bilansvariga och verksamhetschefer för att påminna om målet
med 70 % förnybart bränsle finns och för att påminna om vikten av att alla därför
ska tanka fossilbränslefritt när de kan.
- Tydligare och synligare informera bilanvändarna om vilket bränsle bilen de kör
ska tankas med genom att sätta upp dekaler som anger om fordonet ska tankas
med gas, diesel eller etanol på instrumentbrädan och på tanklocket.
Utöver ovanstående informationsinsatser görs följande:
- En grundlig genomgång av regionens fordonsflotta pågår. Genomgången ska
visa vilka förbättringsmöjligheter som finns och hur arbetet för att effektivisera
och göra fordonsflottan än mer miljövänlig kan göras på bästa sätt.
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- Möjligheterna för elbilar i regionen utforskas. Elbilar hade tagit bort
svårigheterna med att få personal att tanka rätt.
- Planering av framtagande av reseriktlinjer som ska ange bland annat vilka fordon
och vilka drivmedel som ska användas vid tjänsteresor i Region Kronoberg.
- ERUF-projektet "Hållbar Mobilitet i Gröna Kronoberg" startar under hösten 2017.
Projektet är treårigt och syftar till att minska klimatpåverkan från arbetspendling,
besöksresor, tjänsteresor och godstransporter kopplat till större arbetsplatser i
länet. Region Kronoberg är projektägare men kommer också delta som arbetsplats
och får därmed ta del av olika åtgärder och verktyg som projektet tar fram.
Fråga 4: Anser du att det behövs starkare politiska beslut, strängare regelverk eller andra
åtgärder för att ersätta fossila bränslen i Region Kronoberg?
Svar: Jag tror inte att det är det som krävs är ytterligare politiska beslut.
Målsättningen finns tydligt angivet i bland annat budgeten. Jag tror heller inte att
det behövs strängare regelverk. Däremot tror jag att tydligare information och
kontinuerliga påminnelser om målet är viktigt samt ett tydligt engagemang från
både politik och verksamhet.
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Sven Sunesson (C), Anna
Fransson (S), Roland Gustbée (M) och Thomas Ragnarsson (M).
Beslutsunderlag

 Interpellation till regionstyrelsens ordförande om användning av förnyelsebart
bränsle
Paragrafen är justerad
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§ 167 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Hur påverkas
Kronoberg av förslaget om vinster i
välfärden (17RK2024)
Sammanfattning

Interpellation
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Välfärden ska vara tillgänglig och trygg, kvaliteten ska vara hög och resurserna
ska användas klokt. Medarbetarna i välfärden ska ha goda arbetsvillkor och kunna
trivas på jobbet. Invånarna i Kronoberg som dels betalar för välfärden, dels
använder den, ska garanteras ett ansvarsfullt användande av varje skattekrona och
vardagsmakten att välja.
Företagsamhet behövs i välfärden. Innovationer, nya lösningar på gamla problem
och mer resurseffektiva sätt att utföra verksamheten drivs inte sällan fram av
entreprenörer och experter. Företag som specialiserar sig på att driva en förskola,
stötta personer med funktionsvariation eller ge våra seniorer en trygg ålderdom
behöver tillvaratas.
Det finns idag fler än 60,000 företag inom välfärden, och nästa alla är små eller
medelstora företag. I debatten får man ibland uppfattningen att det enbart gäller
stora företag som ägs av riskkapitalbolag, vilket inte är sant. Dessutom drivs den
stora merparten av kvinnor med ett brinnande intresse för sin verksamhet.
Välfärdens resurser ska hanteras med varsamhet och ansvar. Demografiska
utmaningar och växande förväntningar på välfärden ställer nya krav. För att över
tid klara av att finansiera det gemensamma behöver fler gå till jobbet, men vi
behöver också ständigt öka effektiviteten i verksamheten.
Regeringen har föreslagit, på inrådan av Välfärdsutredningen (SOU 2016:78) en
begränsning av såväl möjligheten till utdelning till ägare, som storleken på
rörelseresultatet, för välfärdsföretag. Begränsningen ska utgå från operativt kapital
och variera med statslåneräntans nivå. Rapporter från myndigheter och andra
bedömare väcker oro. Konkurrensverket menar att utredningen inte visat på de så
kallade existens, vilket får stöd av en granskning från PwC som visar att
rörelsemarginalerna i välfärdssektorn är i nivå med andra branscher.
Riksrevisionen kritiserar inte bara förslaget för rättsosäkerhet, utan dessutom för
att utredningen saknar konsekvensanalyser på offentliga finanser och verksamhet.
Granskningar visar att tusentals verksamheter kommer behöva stängas ned.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till regionstyrelsens
ordförande:
1. Hur tror du att arbetsmarknaden för kvinnor kommer att påverkas om förslaget
om vinster i välfärden går igenom?
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2. Hur tror du att företagandet kommer att påverkas om förslaget om vinster i
välfärden går igenom?
3. Kommer Region Kronoberg göra en konsekvensbeskrivning utifrån hur länets
arbetsmarknad kommer att påverkas vid ett införande av vinstförbud i välfärden?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Suzanne Frank (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående hur Kronoberg kan påverkas av
förslag på begränsning av vinster i välfärden. Svar redovisas efter respektive fråga.
Bakgrund till svar: Suzanne Frank har i sin interpellation "Angående hur Kronoberg
påverkas av förslaget med vinster i välfärden" ställt tre frågor till mig om vad jag tror
kommer att hända om regeringen får gehör för en proposition om
vinstbegränsningar i Välfärden.
Först vill jag förtydliga att något förslag som rör vinster i välfärden ännu inte är
lagt. Regeringen sa i regeringsförklaringen i september att man planerar att lägga
ett förslag om vinstbegränsning inom skola och omsorg under våren 2018. Hur
exakt ett sådant förslag utformas vet vi inte innan propositionen är lagd.
Fråga 1: Hur tror du att arbetsmarknaden för kvinnor kommer att påverkas om förslaget om
vinster i välfärden gå igenom?
Svar: Behovet av välfärdsarbetare kommer även i fortsättningen att vara stort.
Arbetsmarknaden inom välfärdssektorn kommer därför att fortsätta att växa även
om vinstbegränsningar införs.
Fråga 2: Hur tror du att företagandet kommer att påverkas om förslaget om vinster i välfärden
går igenom?
Svar: Seriösa välfärdsföretag kommer att kunna fortsätta sitt arbete på samma sätt
som idag. Oseriösa välfärdsföretag som endast fokuserar på vinstmaximering
kommer att söka sig till andra marknader.
Fråga 3: Kommer Region Kronoberg göra en konsekvensbeskrivning utifrån hur länets
arbetsmarknad kommer att påverkas vid ett införande av vinstförbud i välfärden?
Svar: Något konkret förslag som rör begränsning av vinster i välfärden har ännu
inte lagts. I regeringsförklaringen i september 2017 meddelades dock att
regeringen under våren 2018 planerar att lägga ett förslag om vinstbegränsning
inom skola och omsorg. Hur det förslaget kommer se ut vet vi inte innan det
presenteras. I dagsläget finns därför ingen plan på att genomföra en
konsekvensbeskrivning av hur arbetsmarknaden i Kronoberg kan påverkas av ett
införande av vinstbegränsningar i välfärden.
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Jag vill förtydliga att jag förstått att det inte är aktuellt att införa ett totalt
vinstförbud. De förslag som diskuterats innebär vinstbegräsningar, alltså att
välfärdsföretag inte ska kunna ta ut övervinster från våra skattebetalare.
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Suzanne Frank (M), Anna
Fransson (S), Pernilla Tornéus (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Mikael
Johansson (M), Soili Lång Söderberg (M), Henrietta Serrate (S), Eva Johnsson
(KD), Joakim Pohlman (S) och Tryggve Svensson (V).
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande om hur Kronoberg påverkas av
förslaget med vinster i välfärden
Paragrafen är justerad
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§ 168 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Planer på ny avdelning
för Rättspsykiatriska regionkliniken
(17RK2026)
Sammanfattning

Interpellation
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Enligt uppgifter till Region Kronoberg finns nu planer på att bygga ut
Rättspsykiatrin i Växjö med ytterligare en avdelning på mellan 12-14 platser. Det
finns ett tryck på fler platser inom Rättspsykiatrin i landet och det är oftast svårt
att slussa ut patienter till öppenvården. Detta är ett par orsaker till platsbristen.
Samtidigt går verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport
med drygt 1,5 miljon i underskott. Det är stor brist på personal och många är
dessutom nya och det krävs lång erfarenhet och utbildning för att personalen ska
fungera på ett bra sätt i en så utsatt vårdverksamhet.
För att kunna säkerställa att en ny avdelning verkligen behövs krävs även en
efterfrågan från uppdragsgivarna i t ex Skåne och från Kriminalvården.
Jag vill ställa följande frågor till Anna Fransson:
1. VIlka åtgärder vidtas för att kliniken ska vara i ekonomisk balans och hålla sin
budget?
2. På vilket sätt kan kliniken säkerställa kompetensen och rätt antal personal för
en ny avdelning?
3. Finns starka önskemål från klinikens uppdragsgivare att bygga ut ytterligare?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Suzanne Frank (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående planer på en ny avdelning på
rättspsykiatriska regionkliniken. Svar redovisas efter respektive fråga.
Fråga 1: Vilka åtgärder tas för att kliniken ska vara i ekonomisk balans och hålla sin
budget?
Svar: Prissättning av klinikens vårdplatser baseras på den överenskomna prislistan
från södra sjukvårdsregionen (avtalsbestämning genom Södra regionvårdsnämnden, SRN)
och baserat på Kommunallagen. Prislistan innebär samma ersättning oavsett
vilken vårdnivå patienten har. Kronoberg tar emot patienter som kräver
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högspecialiserad vård och bedömningen är att gällande prislista inte kompenserar
tillräckligt för den vårdnivån. Det är den största orsaken till att kliniken inte håller
budget. I nuläget har kliniken en beläggning på 103-105 % för att kunna nå
budget i balans. Det är en dålig åtgärd som inte är hållbar i längden. För att
komma till bukt med de problem som finns med dagens prissättning jobbar
Region Kronoberg med en gemensam avtalsstruktur för en beräkningsgrund som
är relevant.
Utöver åtgärder avseende prissättningsmodell som är relevant och där Kronoberg
kompenseras för den vårdnivå patienterna får här vidtas följande för att
rättspsykiatriska regionkliniken ska vara i ekonomisk balans och hålla budget:
- Fokus på att rätt patienter från Kronobergs län kommer ut i öppenvård.
Kliniken arbetar aktivt med Team Kronoberg, att få igång ett ökat tempo i
"vårdflätan" ut och ha fokus på att långsiktigt få ut merparten av patienterna
tillhörande Kronoberg i öppenvård.
- Utfasning av hyrpersonal enligt fastlagd plan. Arbetet går bra!
- Hålla ett jämt men medelhögt beläggningstal.
- Rättspsykiatriska regionkliniken arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaro och
har utarbetat ett program för att minska övertid. Detta bedöms kunna minska
personalkostnaderna.
Fråga 2: På vilket sätt kan kliniken säkerställa kompetensen och rätt antal personal för en ny
avdelning?
Svar: Rättspsykiatriska regionkliniken ser ett tydligt trendbrott vad gäller
rekrytering. Kliniken har, till skillnad från många andra läns- och regionkliniker i
landet, den senaste tiden framgångsrikt lyckats rekrytera sekreterare, skötare,
sjuksköterskor och läkare.
Kliniken har idag åtta rättspsykiatriker anställda. Bara under 2017 har kliniken
anställt 19 sjuksköterskor, varav ingen från Region Kronoberg (!). Den senaste
annonsen för skötare gav ca 60 sökande varav många var behöriga. Detta kan
jämföras med läget 2014/2015 då antalet sökande för skötartjänster oftast var en
handfull varav 1-2 behöriga.
Kliniken arbetar innovativt och offensivt med marknadsföring som grundar sig på
det engagemang som finns i verksamheten. Kontakter med olika utbildningscentra
och lärosäten runt om i landet har byggts upp och kliniken har skickat brev till
2600 blivande sjuksköterskor som studerar i landets norra del. Kliniken har också
anställt före detta hyrpersonal på tillsvidareanställningar i den egna verksamheten.
Flera utbildningsinsatser görs. Klinikens forskningsenhet, chefsöverläkare,
chefläkare och spetskompetenser säkerställer kompetenshöjning regelbundet med
såväl intern som exklusivt externa utbildningsinsatser. Kliniken har bl.a. via Lernia
köpt in 13 utbildningsplatser för skötare.
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Fråga 3: Finns starka önskemål från klinikens uppdragsgivare att bygga ut ytterligare?
Svar: Region Kronoberg är uppdragsgivare för rättspsykiatriska kliniken i Växjö
och det finns i dagsläget ett stort tryck från andra aktörer i olika delar av landet för
att få köpa vårdplatser av regionen.
Frågan om att bygga ut har inte behandlats politiskt men funderingar finns inom
verksamheten. Det finns möjlighet att i kommande budgetdialog att lyfta frågan
om en eventuell utbyggnad.
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Suzanne Frank (M), Anna
Fransson (S), Yngve Filipsson (L), Ove Löfqvist (M), Eva Johnsson (KD) och
Charlotta Svanberg (S).

Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande angående planer på ny avdelning
för Rättspsykiatriska regionkliniken
Paragrafen är justerad
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§ 169 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Fysisk aktivitet på recept (17RK2033)
Sammanfattning

Interpellation
Britt-Louise Berndtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Hittills under innevarande mandatperiod har Fysisk aktivitet på recept (FAR) inte
varit synlig som måltal eller i målstatistik som delgivits oss förtroendevalda inom
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Region Kronobergs årsredovising är
trenden vikande.
Samtidigt ökar till exempel den psykiska ohälsan oroväckande. Det är tydligt
konstaterat att fysisk aktivitet är viktigt även för vårt psykiska mående, inte enbart
för kroppen i sig.
Detta innebär att jag som centerpartist och tillskyndare av både förebyggande vård
och vård som kan skynda på och komplettera, eller till och med ersätta,
medicinering ställer följande frågor:
1. Hur ser statistiken för Fysisk aktivitet på recept ut från år 2014 och framåt?
2. Var inom vården sker förskrivningen?
3. Hur ser planen för fortsatt förskrivning av Fysisk aktivitet på recept ut?
4. Vilka är samarbetspartners i denna behandlingsform?
5. Finns det möjlighet att få Fysisk aktivitet på recept på nära håll i hela länet?"
Besvarande
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) besvarar
interpellationen:
"Interpellanten har ställt följande frågor till mig;
1. Hur ser statistiken för Fysisk aktivitet på recept ut från år 2014 och framåt?
2. Var inom vården sker förskrivningen?
3. Hur ser planen ut för fortsatt förskrivning av Fysisk aktivitet på recept ut?
4. Vilka samarbetspartners finns i denna behandlingsform?
5. Finns det möjlighet att få Fysisk aktivitet på recept på nära håll i hela länet?
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Svar på frågor;
1. Hänvisar till bifogad tabell.
Årsvis ser det ut som följande;
2010 1667 recept
2011 1764
2012 1720
2013 1774
2014 1643
2015 1436
2016 1314
2. Hänvisar till bifogad tabell.
3. All legitimerad personal i Region Kronoberg kan förskriva FaR och har tillgång
till FaR-blanketten via Cambio Cosmic. Ett nytt kunskapsstöd finns också att
tillgå, där man utifrån 33 olika diagnoser beskriver hur fysisk aktivitet kan
användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd.
Arbetet med den faktiska förskrivningen ligger hos varje enskild enhet, därav kan
vi se den skiftande förskrivningsfrekvens som redovisats ovan. Primärvårdens
Hälsoenhet arbetar kontinuerligt med att i dialog med de förskrivande enheterna
ge stöd i att identifiera de patienter som är i behov av FaR. Dialogen sker både
konsultativt i enskilda fall och som information på arbetsplatsträffar.
Inom ramen för regionens folkhälsoarbete på Avdelningen för folkhälsa och
social utveckling finns en verksamhetsutvecklare som på strategisk nivå arbetar
med fysisk aktivitet. Arbetet rymmer frågor runt fortbildning, utvecklingsarbete,
material etc. I arbetet ingår också att samverka med länets friskvårdsaktörer och
med Smålandsidrotten.
4. När en förskrivare upprättar FaR kan patienten rekommenderas att ta en egen
kontakt med någon friskvårdsaktör i länet. Om patienten önskar kontakt med
Primärvårdens Hälsoenhet kan i stället kontakten med friskvårdsaktören ske i
samverkan med hälsoenheten och patienten. Region Kronoberg samarbetar med
flera av alla länets friskvårdsaktörer framför allt genom Smålandsidrotten.
Mångfalden av olika aktörer gör det möjligt att individanpassa FaR. Primärvårdens
Hälsoenhet arbetar också med att ge bättre kännedom om patientgruppen hos
aktörerna, och verkar också för särskilda satsningar som till exempel
diagnosspecifika FaR-pass.
5. Arbetet med FaR finns nära patienten på länets alla vårdcentraler och andra
vårdenheter. Receptmottagarna inom Primärvårdens Hälsoenhet finns också
regelbundet på flera av länets vårdcentraler för att erbjuda konsultativt stöd till
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personalen, samt ta emot patienter som har fått ett FaR. Flera friskvårdsaktörer i
länet har särskilt utbildade FaR-ledare och erbjuder ett utbud som dock varierar
från ort till ort.
Interpellationsdebatt
Under den pågående interpellationsdebatten yttrar sig Britt-Louise Berndtsson
(C), Charlotta Svanberg (S), Michael Öberg (MP), Britt Bergström (V) och
Henrietta Serrate (S).
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande angående Fysisk
aktivitet på recept
 Bilaga - Interpellationssvar - Fysisk aktivitet på recept
Paragrafen är justerad
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§ 170 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Mässan Funka för livet
(17RK2038)
Sammanfattning

Interpellation
Roland Gustbée (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"Organisationen Funka för livet har grundats och har sin bas i Växjö. Den arbetar
inom området funktionsnedsättning genom att arrangera mötesplatser, mässor,
utbildningar och föreläsningar för funktionsnedsatta och deras anhöriga. Funka
för livet-mässan arrangeras i april 2018 för fjärde gången i Växjö. Mässan har gått,
från att vara ett enstaka testprojekt, till att 2018 ha möjlighet att bli Sveriges näst
största mötesplats/mässa om funktionsnedsättning.
Vid senaste mässan i Växjö 2016 deltog Region Kronoberg som medarrangör,
bidrog ekonomiskt och deltog med utställningar av delar av sitt utbud inom
ämnet, t ex om hjälpmedel och habilitering/rehabilitering.
Nästa ”Funka-mässa” i Växjö arrangeras den 11-12 april 2018. FoU-beredningen
betraktar hjälpmedel som en tillväxtsektor. Därför har Regionstyrelsen initierat en
förstudie för att se på förutsättningarna att skapa ett företagsnätverk för företag
som arbetar med hjälpmedel för patienter och inom sjukvården. Funka för livet
gynnar därmed inte bara funktionshindrade utan även för regionens näringsliv.
I år har Region Kronoberg enligt uppgift tackat nej till att deltaga i arrangemanget.
Mina frågor är:
1. Har frågan om Region Kronobergs delaktighet i mässan 2018 varit uppe på
politisk nivå?
2. Vad har ändrats från tidigare år när Region Kronoberg och Landstinget
Kronoberg stöttat mässan?
3. Ser du någon möjlighet att ompröva regionens beslut inför 2018?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Roland Gustbée (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående mässan Funka för livet. Svar
redovisas efter respektive fråga.
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Fråga 1: Har frågan om Region Kronobergs delaktighet i mässan 2018 varit uppe på politisk
nivå?
Svar: Ett samarbetsförslag från Funka för livet mötesplats AB avseende
mötesplats om funktionsnedsättning i Växjö den 11-12 april 2018 inkom den 25
april 2017 till Region Kronoberg. Kostnaden för deltagande vid mässan uppgår till
100 000 kr för år 2018. Förfrågan har beretts inom ramen för det bidrag avseende
bidrag till ideella föreningar och organisationer som Region Kronoberg förfogar
över. Beslut om bidrag till ideella föreningar och organisationer bereds av
kansliavdelningen och beslut fattas av regiondirektören.
Efter avstämning med berörda verksamheter (primärvårds- och rehabcentrum,
habiliteringen och hjälpmedelscentralen) framkom att intresse för deltagande inte fanns
och Region Kronoberg valde därför att tacka nej till samarbetsförslaget. Därefter
återkom företrädare för Funka för livet mötesplats AB med synpunkter på Region
Kronobergs ställningstagande och dialog har ägt rum med såväl handläggare som
regiondirektör. Frågan om intresse för deltagande har ställts ytterligare en gång till
aktuella verksamheter som avböjt även denna gång. Under beredningens gång har
frågan stämts av med både regionstyrelsens ordförande och hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande.
Fråga 2: Vad har ändrats från tidigare år när Region Kronoberg och Landstinget Kronoberg
stöttat mässan?
Svar: Senast Region Kronoberg deltog på mässan var 2016. Inför den mässan satt
representanter från Region Kronobergs hjälpmedelscentral med i projektgruppen
och avsatte förhållandevis mycket arbetstid för uppdraget. Utöver deltagandet i
projektgruppen anslogs 50 000 kr i kontanta medel.
I en utvärdering av deltagandet i mässan 2016 konstaterade Region Kronoberg att
framtida deltagande inte var självklart. Detta med bakgrund av att det var få antal
besökare i regionens monter och att verksamheten uppfattat att mässan främst är
en möjlighet för privata företag att visa upp sina produkter, och inte som Region
Kronoberg visar upp ett arbetssätt.
Utifrån uppföljning av tidigare års medverkan har Region Kronoberg gjort den
samlade bedömningen att nedlagd arbetstid och medel inte står i proportion till
den förväntande nyttan ett deltagande skulle ha för regionen. Mot bakgrund av
detta har Region Kronoberg avböjt deltagande i mässan 2018.
Fråga 3: Ser du någon möjlighet att ompröva regionens beslut inför 2018?
Svar: Nej. 2016 beviljade Region Kronoberg handikapprörelsens Idé- och
kunskapscentrum ett ökat anslag i syfte att möjliggöra för patient- och
handikappföreningar att delta på mässan. För 2018 kan de patient- och
handikappföreningar som är intresserade av att delta på mässan återigen ansöka
om extra medel för detta inom ramen för ordinarie bidragssystem för patient- och
handikappföreningar.
Eftersom det är ett privat företag som anordnar mässan och ansöker om
deltagande samt finansiering ser Region Kronoberg ingen möjlighet att finansiera
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utan deltagande då detta ses som stöd till enskild näringsidkare, vilket Region
Kronoberg får lämna bara om det finns synnerliga skäl för det (KL 2 kap 8 §)."
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Roland Gustbée (M),
Anna Fransson (S), Bo Frank (M) och Eva Johnsson (KD).
Beslutsunderlag

 Interpellation till ordförande i regionstyrelsen angående mässan "Funka för
livet"
Paragrafen är justerad
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§ 171 Mötets avslutande
Sammanfattning

Ordförande avslutar mötet 17.53.
Paragrafen är justerad

