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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Datum för anslags uppsättande

2019-12-11
Datum för anslags nedtagande

2020-01-02
Förvaringsplats för protokollet

Regionens kansli

…………………………………… ………...………………………....
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§ 198
§ 199

Godkännande av föredragningslista
Val av justerare och justeringsdatum
Allmänhetens frågestund, klockan 9.05 (max 30 min)
Ledamöternas frågestund
Inkomna interpellationer
Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö
Sändning av regionfullmäktige 2020
Annonsering av regionfullmäktige 2020
Modell för uppräkning av administrativa taxor
Lån till RyssbyGymnasiet AB
Besparingsåtgärder avseende förtroendemannaorganisationen
Partistöd 2020
Upphävande av beslut om avsiktsförklaring avseende mark i Räppe
Taxor och avgifter – hälso- och sjukvården
Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad förbundsordning
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019
Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region Kronobergs
ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
Svar på motion – Ny ersättningsmodell i vårdvalet
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) om BB
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) angående ultraljud på Ljungby lasarett
Interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) angående
införandet av yrkeslegitimering av hälso och sjukvårdskuratorer
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) om barns rättigheter i hälso- och sjukvården
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - Hur minskar vi utsläpp från engångsartiklar och vårdkonsumtion?
Anmälningsärenden
Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö 2020-01-01 - 2023-12-31
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§ 173

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde i
enlighet med ordförandens förslag.
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att följande ärende ska läggas till på föredragningslistan:
- Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i Växjö 2020-01-01 - 2023-12-31.
Vidare föreslår ordföranden, med anledning av att regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M) samt patientnämndens ordförande Anna Zelvin (KD) inte
är närvarande under dagens sammanträde, att följande ärenden ska utgå från
föredragningslistan och istället hanteras på nästkommande regionfullmäktige i
februari 2020:
- Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om
införande av barnrättsbaserat beslutsunderlag.
- Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om krav på
schyssta villkor.
- Halvårsrapport patientnämnden 2019.
Regionfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna föredragningslistan i enlighet
med ordförandens förslag.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
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§ 174

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att
jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 11
december 2019.
Förslag till beslut
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Regionfullmäktige utser Pernilla Sjöberg (M) och RosMarie Jönsson Neckö (S) att
jämte ordföranden justera protokollet. Justering sker digitalt senast den 11
december 2019.
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§ 175

Allmänhetens frågestund, klockan 9.05
(max 30 min)
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. Under frågestunden får inte någon överläggning
förekomma.
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Under dagens sammanträde ställs inga frågor från allmänheten.
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§ 176

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. Den som ställt frågan har
möjlighet till en följdfråga på högst en minut som i sin tur ska kunna besvaras på
högst en minut. Endast frågeställaren och den svarande deltar i överläggningen.

Kerstin Wiréhn (V) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
Med anledning av om- och nybyggnation av Ljungby lasarett har frågan väckts om
hur många magnetkameror som i framtiden kommer att finnas på lasarettet.
Kommer det även i framtiden att finnas två magnetkameror på Ljungby lasarett?
Roland Gustbée (M) besvarar frågan med att man har sett över beläggningen i
länet och utifrån översynen har det visat sig att det ska räcka med en
magnetkamera på Ljungby lasarett för att täcka behovet.

Henrietta Serrate (S) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
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I Växjö kommun har beslut tagits om att spara 3 miljoner kronor på de
psykosociala teamen. I samband med det har det sagts att de som behöver
psykoterapi framöver hänvisas till Region Kronoberg. Har Region Kronoberg
påbörjat förberedelser inför detta och kommer regionen att få ersättning för
detta?
Roland Gustbée (M) besvarar frågan med att det är förenklat att tro att Region
Kronoberg ska ta över det här helt och hållet, det handlar till exempel mycket om
familjeterapi som ligger utanför regionens ansvarsområde. Däremot kan det finnas
en del områden som går över till regionen. Regionen kommer att diskutera frågan
med presidiet för ansvarig nämnd inom Växjö kommun.

Eva-Britt Svensson (V) ställer följande fråga till trafiknämndens ordförande
Carina Bengtsson (C):
Vad har hänt i frågan om att även barn och ungdomar med funktionsvariationer
ska kunna ta del av fritidskortet inom kollektivtrafiken och hur har diskussionerna
med länets kommuner gått?
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Carina Bengtsson (C) besvarar frågan med att frågan kommer att lyftas på
trafiknämnden inom några veckor. Samtidigt har kommunerna på kommunala
forumet beslutat att reglementet för färdtjänst ska ses över. I denna översyn
kommer att ingå att belysa frågan angående rättigheter till fritidskortet för barnoch ungdomar med funktionsvariationer.

Eva-Britt Svensson (V) ställer följande fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M):
Med tanke på senaste varsel på sjukhus i Stockholm, kommer Region Kronoberg
att ta kontakt med varslade personer för att regionen i längden ska kunna bli
hyroberoende?
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Roland Gustbée (M) besvarar frågan med att det låter som en bra idé att dra nytta
av den övertalighet som nu kommer att uppstå i Stockholm, det är dock en fråga
som ligger inom framför allt regionstyrelsens personalutskotts ansvarsområde.
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§ 177

Inkomna interpellationer
Beslut

1. Regionfullmäktige beslutar att interpellationen angående införandet av
barnrättsbaserat beslutsunderlag samt interpellationen angående krav på schyssta
villkor flyttas till regionfullmäktige i februari 2020.
2. Regionfullmäktige medger att övriga interpellationer 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.
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Inför mötet har följande interpellationer inkommit:
•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M)
om BB

•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M)
angående ultraljud på Ljungby lasarett

•

Interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) angående
införandet av yrkeslegitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer

•

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om
införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag

•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M)
om barns rättigheter i hälso- och sjukvården

•

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M)
- Hur minskar vi utsläpp från engångsartiklar och vårdkonsumtion?

•

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) om krav på
schyssta villkor
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige beslutar att interpellationen angående införandet av
barnrättsbaserat beslutsunderlag samt interpellationen angående krav på schyssta
villkor flyttas till regionfullmäktige i februari 2020.
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2. Regionfullmäktige medger att övriga interpellationer får ställas.
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§ 178

Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö
(19RGK220)
Beslut

Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande, informerar om att det är
många stora frågor som håller på att beredas.
I samband med inriktningsbeslut för det nya sjukhuset i Växjö beslutade
regionfullmäktige även att "Den Nära vården, med mer sjukvård utanför
sjukhusen på vårdcentraler och i hemmiljö, ska stärkas. Detta påverkar det nya
sjukhusets innehåll samt lokalbehov och ska vägas in före beslut om sjukhusets
lokalprogram." Inom Region Kronoberg har det sedan några år tillbaka pågått ett
arbete avseende den nära vården. I början av mandatperioden tillsatte
regionstyrelsen en parlamentarisk arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram
förslag på handlingsplan för 2020-2023 för hur den nära vården ska bedrivas i
Region Kronoberg. Handlingsplanen ska presenteras i slutet av 2019, alternativt i
början av 2020. Samtidigt har det på tjänstemannanivå pågått en kartläggning av
regionens arbete inom den nära vården. Detta arbete kommer tillsammans utgöra
underlag för regionens planering av den nära vården samt inför regionfullmäktiges
kommande beslut avseende vårdinnehåll för det nya akutsjukhuset.
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Det pågår en fortsatt dialog mellan Region Kronoberg och Växjö kommun
avseende mark i Räppe. Beslut i frågan kommer troligtvis att tas på
regionfullmäktige i februari 2020.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-11-27

§ 179

Sändning av regionfullmäktige 2020
(19RGK209)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben, kabel-tv
och närradio.
2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig
utgivare för webbsändningarna.
3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som
ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats.
Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv.
Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Med
hänsyn till att nya ledamöter har valts till uppdrag behöver fullmäktige entlediga
den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny
utgivare. Föreslås att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges
webbsändningar.
En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd
ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås att
fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes
frånvaro.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben, kabel-tv
och närradio.
2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig
utgivare för webbsändningarna.
3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som
ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.
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Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2020
• §296 RSAU Sändning av regionfullmäktige 2020
• §242 RS Sändning av regionfullmäktige 2020
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§ 180

Annonsering av regionfullmäktige 2020
(19RGK1908)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar.
Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år besluta om i
vilken eller vilka ortstidningar uppgifter om tid och plats för årets möten ska
annonseras.
Tidigare fanns lagkrav på att uppgifter om tid och plats för fullmäktiges
sammanträden minst en vecka före sammanträdet skulle annonseras i
ortstidningar som fullmäktige beslutar. Detta krav försvann i och med nya
kommunallagen (2017:725). Annonsering och kungörelse sker istället på Region
Kronobergs digitala anslagstavla.
Regionfullmäktige beslutade § 123/19 om åtgärder för en långsiktig hållbar
utveckling – extra åtgärder 2019 och åtgärdsplan 2020. I åtgärdsplanen för 2020
framgår bland annat att kostnaderna för förtroendemannaorganisationen ska
minska med 0,7 miljoner kronor. Som en följd av detta föreslås att
regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar. Besparingen omfattar cirka 100 000 kronor.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar.
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Yrkanden

- Matthias Sjöberg (V), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), föreslår att
regionfullmäktige ska bifalla följande ändringsyrkande:
"Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 ska
annonseras i ortstidningar."
- Sven Sunesson (C) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut eller Matthias Sjöbergs (V) ändringsyrkande. Hon finner att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Annonsering av regionfullmäktige 2020
• §297 RSAU Annonsering av regionfullmäktige 2020
• §243 RS Annonsering av regionfullmäktige 2020
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§ 181

Modell för uppräkning av administrativa
taxor (19RGK55)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 91/19 att uppdra åt regionstyrelsen att bereda
modell för årlig uppräkning av taxor och avgifter.
Under ärendets beredning har det framkommit att det inte går att ta fram en
enhetlig modell för uppräkning av taxor. Detta beror på att vissa taxor är
lagreglerade samt att vissa taxor inte kan räknas upp årligen då detta skulle leda till
orimligt höga taxor. Nedan lämnas en redogörelse över de olika administrativa
taxorna samt eventuell uppräkning.
Förslag till modell
Avseende avgiften för kopior av allmän handling föreslås en översyn en gång per
mandatperiod samt eventuell uppräkning för att täcka faktiska kostnader.
Avseende faktureringsavgift föreslås en årlig översyn samt eventuell uppräkning
för att täcka faktiska kostnader.
Avseende påminnelseavgift, inkassoavgift, och dröjsmålsränta tillämpar Region
Kronoberg högsta lagstadgade avgifter.
Vid avbetalningsplaner tillämpar Region Kronoberg den modell som upphandlat
inkassobolag tillämpar.
Förslag till beslut
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Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Modell för uppräkning av administrativa taxor
Modell för uppräkning av Administrativa taxor inom Region Kronoberg
§91 RF Administrativa taxor och avgifter 2020
§298 RSAU Modell för uppräkning av administrativa taxor
§244 RS Modell för uppräkning av administrativa taxor
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§ 182

Lån till RyssbyGymnasiet AB (19RGK452)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 260 000 kr för
investeringar i värmepumpsanläggningar.
2. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 060 000 kr för att
lösa ut befintligt lån hos Swedbank.
3. Det nya lånet hos Region Kronoberg om sammanlagt 4 320 000 kr ska
amorteras på 10 år och med samma villkor gällande räntan som övriga lån.
4. Medel anslås ur Region Kronobergs koncernkonto.
Jäv

Helen Bengtsson (S), Ida Eriksson (M), Patrik Åkesson (KD), Thomas
Haraldsson (C) och Lars-Olof Petersson (S) deltar ej i handläggningen av ärendet
på grund av jäv.
Sammanfattning

RyssbyGymnasiet AB vill göra en investering i tre stycken
värmepumpsanläggningar. Idag sker uppvärmningen med hjälp av pelletseldning.
Kostnaden för uppvärmningen är idag ca 600 000 kronor per år. Genom att göra
en investering på totalt 2 260 000 kronor beräknas den årliga kostnaden minska
med 200 000 kr per år. Utöver det medför investeringen en tidsbesparing för
personalen då dessa slipper sköta pelletseldningen samt även mindre
sotningskostnader.
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RyssbyGymnasiet AB har ett investeringslån på 2 060 000 kr hos Swedbank som
upptogs år 2015. Detta vill bolaget lösa. Räntan på lånet är 3,15 procent. Förslaget
inkluderar att detta lån löses och övergår till Region Kronoberg.
Det nya lånet om 4 320 000 kronor ska amorteras på 10 år och med samma villkor
gällande räntan som övriga lån.
RyssbyGymnasiet AB har sedan tidigare tre lån till Region Kronoberg på totalt
23,4 miljoner kronor. Alla tre lån förfaller till betalning den 31 december 2021 och
löper med ränta motsvarande Riksbankens genomsnittliga referensränta plus en
procent. På dessa lån amorterar de totalt 1 miljon per år.
En utredning pågår om eventuellt ytterligare investeringsbehov inom
RyssbyGymnasiet AB. Investeringsbehovet är kopplat till fastigheterna. Det kan
därför komma ytterligare behov av lån. Efter investeringsbehovet är utrett krävs
en förnyad dialog kring bolagets finansiering.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 260 000 kr för
investeringar i värmepumpsanläggningar.
2. Region Kronoberg beviljar RyssbyGymnasiet AB lån om 2 060 000 kr för att
lösa ut befintligt lån hos Swedbank.
3. Det nya lånet hos Region Kronoberg om sammanlagt 4 320 000 kr ska
amorteras på 10 år och med samma villkor gällande räntan som övriga lån.
4. Medel anslås ur Region Kronobergs koncernkonto.
Yrkanden

Sven Sunesson (C) och Joakim Pohlman (S) föreslår att regionfullmäktige ska
bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
Expedieras till

RyssbyGymnasiet AB
Beslutsunderlag
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•
•
•
•

Förslag till beslut - Lån till RyssbyGymnasiet AB
Skuldförbindelse
§300 RSAU Lån till RyssbyGymnasiet AB
§246 RS Lån till RyssbyGymnasiet AB
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§ 183

Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen
(19RGK1444)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att genomföra besparingsåtgärder inom den politiska
organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har § 123/19 beslutat att godkänna plan för extra åtgärder 2019
och åtgärdsplan 2020, samt uppdragit åt regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och
kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
Förslag till besparingsåtgärder i enlighet med regionfullmäktiges beslut har beretts
av kansliavdelningen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att genomföra besparingsåtgärder inom den politiska
organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.
Yrkanden

Sven Sunesson (C) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionfullmäktige ska
bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen
• Förslag till sparåtgärder avseende den politiska organisationen 2020 och
2021(160571) (0)_TMP
• §301 RSAU Besparingsåtgärder avseende förtroendemannaorganisationen samt
besparingsåtgärder avseende bidrag till föreningar och organisationer
• §247 RS Besparingsåtgärder avseende förtroendemannaorganisationen samt
besparingsåtgärder avseende bidrag till föreningar och organisationer
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§ 184

Partistöd 2020 (19RGK208)
Beslut

Regionfullmäktige fastställer partistöd 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 § 78/18. 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 2020 är fastställt av
regeringen till 47 300 kronor.
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.
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Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

94 600

1 797 400

1 892 000

Moderaterna

14

94 600

1 324 400

1 419 000

Centerpartiet

7

94 600

662 200

756 800

Sverigedemokraterna

8

94 600

756 800

851 400

Vänsterpartiet

5

94 600

473 000

567 700

Kristdemokraterna

5

94 600

473 000

567 700

Liberalerna

3

94 600

283 800

378 400

Totalt

61

662 200

5 770 600

6 433 000

Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
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Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Partistöd 2020
• §302 RSAU Partistöd 2020
• §248 RS Partistöd 2020
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§ 185

Upphävande av beslut om
avsiktsförklaring avseende mark i Räppe
(19RGK220)
Beslut

Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fattade § 73/19 ett inriktningsbeslut avseende sjukhus i Växjö.
Punkt åtta i fullmäktiges beslut var att ”Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en
avsiktsförklaring med Växjö kommun angående att säkra tillgång till mark i
Räppe”.
Region Kronoberg och Växjö kommun har fört diskussioner avseende mark i
Räppe och parterna är överens om att teckna avtal direkt, utan att dessförinnan
teckna någon avsiktsförklaring. Växjö kommunfullmäktige avser fatta beslut i
ärendet i januari 2020 och därefter fattar regionfullmäktige beslut i februari 2020.
Med anledning av ovanstående behöver regionfullmäktiges beslut § 73/19, punkt
åtta upphävas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Upphävande av beslut
• §304 RSAU Upphävande av beslut om avsiktsförklaring avseende mark i
Räppe
• §250 RS Upphävande av beslut om avsiktsförklaring avseende mark i Räppe
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§ 186

Taxor och avgifter – hälso- och sjukvården
(19RGK56)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor.
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraternas ledamöter till förmån för bifall till
egna förslag.
Sammanfattning

Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari år 2020
•

Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift
Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor
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Uteblivet från

Avgifter i slutenvården (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari år 2020
•

Inga förslag till förändringar
Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020

•

Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor per
övernattning
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Regionstyrelsen beslutade § 251/19 att återremittera frågan avseende egenavgift
för hörapparater till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor.
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Karl Paine (S), Emelie Öberg (S) och
Joakim Pohlman (S), föreslår att regionfullmäktige ska bifalla följande
tilläggsyrkande avseende regionstyrelsens förslag till beslut, punkt ett:
".. men att patienter under 20 år ligger kvar på tidigare beslutad nivå. Samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över hur antalet
uteblivna vårdbesök kan minskas.”
- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Karl Paine (S), Emelie Öberg (S) och
Joakim Pohlman (S), föreslår att regionfullmäktige ska avslå regionstyrelsens
förslag till beslut, punkt två.
- Roland Gustbée (M), Thomas Haraldsson (C), Eva Johnsson (KD), Robert
Fredriksson (SD) och Ida Eriksson (M) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla
regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
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Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår regionstyrelsens
förslag till beslut, punkt ett. Hon finner att regionfullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår Henrietta Serrates
(S) med fleras tilläggsyrkande avseende regionstyrelsens förslag till beslut, punkt
ett. Hon finner att regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Henrietta Serrates (S) med fleras tilläggsyrkande röstar ja, den
som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej. 41 röstar ja, 19 röstar nej och en
ledamot är frånvarande. Det innebär att regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Förtroendevald

Ja

Tilda Ragnarsson (M)

X

Nej

Frånvarande
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Thomas Ragnarsson (M)

X

Roland Gustbée (M)

X

Sven Sunesson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Yngve Filipsson (L)

X

Pernilla Tornéus (M)

X

Ida Eriksson (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Stefan Willforss (C)

X

Gustaf Bergström (KD)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Bo Frank (M)

X

Göran Giselsson (M)

X

René Jaramillo (M)

X

Andreas Håkansson (C)

X

Golnoush Lundén (C)

X

Patrik Åkesson (KD)

X
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Malin Stadig Lundgren (KD)

X

Ricardo Chavez (KD)

X

Irene Bladh (M)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Catharina Winberg (M)

X

Ingemar Swalander (M)

X

Maria Grans (L)

X

Eva R Ericsson (L)

X

Henrietta Serrate (S)

X

Olja Pekusic (S)

X
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Joakim Pohlman (S)

X

Peter Freij (S)

X

Lovisa Alm (S)

X

Ann- Charlotte Kakoulidou
(S)

X

Eva-Britt Svensson (V)

X

Robert Fredriksson (SD)

X

Martina Gustafsson (S)

X

Frida Christensen (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Helen Bengtsson (S)

X

Carl-Olof Bengtsson (S)

X

Emelie Öberg (S)

X

Matthias Sjöberg (V)

X

Tobias Kowalski (V)

X

Matija Rafaj (S)

X

Lars-Olof Petersson (S)

X

Tony Lundstedt (S)

X

Ragnar Lindberg (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Karl Paine (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Christer Persson (V)

X

Ted Strand (SD)

X

Jeanette Schölin (SD)

X

Heino Johannesson (SD)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Yvonne Erlandsson (SD)

X

Simon Bring (SD)

X

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-11-27

Iréne Augustsson (SD)

X

RosMarie Jönsson Neckö (S)

X

Pernilla Sjöberg (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Totalt

41

19

1

Fortsättning beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller eller avslår regionstyrelsens
förslag till beslut, punkt två. Hon finner att regionfullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag. Omröstning begärs.
Omröstning
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Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag till beslut, punkt två röstar ja, den
som vill avslå förslaget röstar nej. 41 röstar ja, 19 röstar nej och en ledamot är
frånvarande. Det innebär att regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut, punkt två.
Förtroendevald

Ja

Tilda Ragnarsson (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Roland Gustbée (M)

X

Sven Sunesson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Yngve Filipsson (L)

X

Pernilla Tornéus (M)

X

Ida Eriksson (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Stefan Willforss (C)

X

Gustaf Bergström (KD)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Bo Frank (M)

X

Göran Giselsson (M)

X

René Jaramillo (M)

X

Nej

Frånvarande
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Andreas Håkansson (C)

X

Golnoush Lundén (C)

X

Patrik Åkesson (KD)

X
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Malin Stadig Lundgren (KD)

X

Ricardo Chavez (KD)

X

Irene Bladh (M)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Catharina Winberg (M)

X

Ingemar Swalander (M)

X

Maria Grans (L)

X

Eva R Ericsson (L)

X

Henrietta Serrate (S)

X

Olja Pekusic (S)

X

Joakim Pohlman (S)

X

Peter Freij (S)

X

Lovisa Alm (S)

X

Ann- Charlotte Kakoulidou
(S)

X

Eva-Britt Svensson (V)

X

Robert Fredriksson (SD)

X

Martina Gustafsson (S)

X

Frida Christensen (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Helen Bengtsson (S)

X

Carl-Olof Bengtsson (S)

X

Emelie Öberg (S)

X

Matthias Sjöberg (V)

X

Tobias Kowalski (V)

X

Matija Rafaj (S)

X
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Lars-Olof Petersson (S)

X

Tony Lundstedt (S)

X

Ragnar Lindberg (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Karl Paine (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Christer Persson (V)

X

Ted Strand (SD)

X

Jeanette Schölin (SD)

X

Heino Johannesson (SD)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Yvonne Erlandsson (SD)

X

Simon Bring (SD)

X

Iréne Augustsson (SD)

X

RosMarie Jönsson Neckö (S)

X

Pernilla Sjöberg (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Totalt

41

19

1
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Taxor och avgifter, hälso- och sjukvården
Bilaga 1 - Utredning Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 2 - Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärderundersökningar
Bilaga 4 - Avgifter slutenvård
§305 RSAU Taxor och avgifter 2020 - hälso- och sjukvården
§251 RS Taxor och avgifter 2020 - hälso- och sjukvården
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§ 187

Samordningsförbundet Värend – Ny
medlem och reviderad förbundsordning
(19RGK134)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förbundsordning för Samordningsförbundet Värend.
Förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2020.
2. Därmed godkänna Uppvidinge kommuns ansökan om medlemskap.
Medlemskapet gäller från och med den 1 januari 2020.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner ny
förbundsordning.
Sammanfattning

Samordningsförbundet Värend svarar för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Uppvidinge
kommun har nu ansökt om medlemskap till samordningsförbundet.
Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend beslutade den 11 oktober
2019 att rekommendera samordningsförbundets medlemmar att godkänna förslag
till ny förbundsordning. I förslag till ny förbundsordning ingår Uppvidinge
kommun som medlem. Ny förbundsordning föreslås gälla från och med den 1
januari 2020. Förutom revidering av förbundets medlemmar är förslag till ny
förbundsordning oförändrad jämfört med nuvarande förbundsordning.
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Förbundets medlemmar täcker kostnader för förbundets verksamhet och fördelas
genom att Försäkringskassan bidrar med hälften, Region Kronoberg med en
fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel. Andelen som Region Kronoberg
finansierar är oförändrad i förslag till ny förbundsordning. Den totala kostnaden
för regionen kan däremot variera beroende på förbundets tilldelade budget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förbundsordning för Samordningsförbundet Värend.
Förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2020.
2. Därmed godkänna Uppvidinge kommuns ansökan om medlemskap.
Medlemskapet gäller från och med den 1 januari 2020.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner ny
förbundsordning.
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Expedieras till

Samordningsförbundet Värend
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Tingsryds kommun
Växjö kommun
Uppvidinge kommun
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Ny medlem och reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
• Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap från
Uppvidinge kommun
• Styrelsemötesprotokoll 2019-10-11 Samordningsförbundet Värend
• §306 RSAU Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad
förbundsordning
• §252 RS Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad
förbundsordning
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§ 188

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019 (19RGK69)
Beslut

Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2019 har hittills 19 motioner inkommit, varav tio inte slutbehandlats.
Därutöver finns en inte slutbehandlad motion från 2016. De motioner som inte
slutbehandlats är:
- Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet (16RK1968). Regionfullmäktige
beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för
utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den
behandlas under hösten 2017. Motionen behandlas av regionfullmäktige i
november 2019.
- Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris (19RGK1775).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region Kronoberg!
(19RGK1728). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Matkulturpris (19RGK1700). Motionen behandlas av regionfullmäktige
i februari 2020.
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- Motion - Glöm inte lasarettens historia (19RGK1658). Motionen behandlas av
regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län (19RGK1643).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
(19RGK1624). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (19RGK1460). Motionen
behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Fler sommarjobb i Region Kronoberg (19RGK1239). Motionen
behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska
satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt (19RGK1109).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
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- Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och
unga under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på regionfullmäktige i
april 2020.

Följande medborgarförslag har ännu inte slutbehandlats:
- Uppstart av anpassad kurs/utbildning i skapande på Grimslövs Folkhögskola
(18RGK1566). Regionfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget
till Grimslövs Folkhögskolas styrelse för besvarande.
Under 2019 har hittills nio medborgarförslag inkommit, varav alla har
slutbehandlats.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Beslutsunderlag
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• Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
• §299 RSAU Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019
• §245 RS Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019
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§ 189

Svar på motion – Följ upp resultat och
effekt av Region Kronobergs ekonomiska
satsningar inom hälso- och sjukvården
från 2010 och framåt (19RGK1109)
Beslut

Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraternas ledamöter till förmån för bifall till
eget förslag.
Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att alla
ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt ska följas
upp med vilka resultat och effekter dessa fått. De senaste åren har
kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården varit stor i hela landet. Motionärerna
vill därför att effekt av gjorda ekonomiska satsningar ska göras med syfte att
förtydliga om satsningarna varit rätt- eller felriktade.
Regionstyrelsen har för avsikt att framöver följa upp samtliga ekonomiska
satsningar inom hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 119/19 att föreslå regionfullmäktige
avslå motionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
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Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Carl-Olof Bengtsson (C) och
Christer Persson (V), föreslår att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsyrkade:
"Regionfullmäktige bifaller motionen."
- Ingemar Swalander (M), Sven Sunesson (C) och Yngve Filipsson (L) föreslår att
regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut eller Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande. Hon finner att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
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Omröstning
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Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande röstar nej. 36 röstar ja, 23 röstar
nej och två ledamöter är frånvarande. Det innebär att regionfullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag till beslut.
Förtroendevald

Ja

Tilda Ragnarsson (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Roland Gustbée (M)

X

Sven Sunesson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Yngve Filipsson (L)

X

Pernilla Tornéus (M)

X

Ida Eriksson (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Stefan Willforss (C)

X

Gustaf Bergström (KD)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Bo Frank (M)

X

Göran Giselsson (M)

X

René Jaramillo (M)

X

Andreas Håkansson (C)

X

Golnoush Lundén (C)

X

Patrik Åkesson (KD)

X

Malin Stadig Lundgren (KD)

Nej

Frånvar
ande

X

Ricardo Chavez (KD)

X

Soili Lång- Söderberg (M)

X

Ove Löfqvist (M)

X
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Catharina Winberg (M)

X

Ingemar Swalander (M)

X

Maria Grans (L)

X

Gunnar Nordmark (L)

X

Henrietta Serrate (S)

X

Olja Pekusic (S)

X

Joakim Pohlman (S)

X

Peter Freij (S)

X

Lovisa Alm (S)

X

Stefan Jönsson (S)

X

Eva-Britt Svensson (V)

X

Robert Fredriksson (SD)

X
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Martina Gustafsson (S)

X

Frida Christensen (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Helen Bengtsson (S)

X

Carl-Olof Bengtsson (S)

X

Emelie Öberg (S)

X

Matthias Sjöberg (V)

X

Tobias Kowalski (V)

X

Matija Rafaj (S)

X

Lars-Olof Petersson (S)

X

Tony Lundstedt (S)

X

Ragnar Lindberg (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Karl Paine (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Christer Persson (V)

X
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Ted Strand (SD)

X

Jeanette Schölin (SD)

X

Heino Johannesson (SD)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Yvonne Erlandsson (SD)

X

Simon Bring (SD)

X

Iréne Augustsson (SD)

X

RosMarie Jönsson Neckö (S)

X

Pernilla Sjöberg (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Totalt

36

23

2

Expedieras till

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S)
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Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - svar på motion Följ upp beslut och effekt av Region
Kronobergs satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
• Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska
satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
• §119 HSN Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region
Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010 och
framåt
• §292 RSAU Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region
Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010 och
framåt
• §238 RS Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region Kronobergs
ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
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§ 190

Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i
kollektivtrafiken (19RGK1460)
Beslut

Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter till
förmån för bifall till eget förslag.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att den som
fyllt 65 år ska få möjlighet att resa kollektivt i Kronoberg, till ett reducerat pris.
Med tanke på det ekonomiska läget i Region Kronoberg så föreslås dock att
motionen avslås.
Trafiknämnden beslutade § 84/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), Lovisa Alm
(S) och Emelie Öberg (S), föreslår att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsyrkade:
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"Regionfullmäktige bifaller motionen."
- Carina Bengtsson (C), Catharina Winberg (M), Gunnar Nordmark (L), Eva
Johnsson (KD) och Golnoush Lundén (C) föreslår att regionfullmäktige ska
bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut eller Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande. Hon finner att
regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Henrietta Serrates (S) med fleras ändringsyrkande röstar nej. 36 röstar ja, 24 röstar
nej och en ledamot är frånvarande. Det innebär att regionfullmäktige bifaller
regionstyrelsens förslag till beslut.
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Förtroendevald

Ja

Tilda Ragnarsson (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Roland Gustbée (M)

X

Sven Sunesson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Yngve Filipsson (L)

X

Pernilla Tornéus (M)

X

Ida Eriksson (M)

X

Marcus Walldén (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Stefan Willforss (C)

X

Gustaf Bergström (KD)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Bo Frank (M)

X

Göran Giselsson (M)

X

René Jaramillo (M)

X

Andreas Håkansson (C)

X

Golnoush Lundén (C)

X

Patrik Åkesson (KD)

X

Malin Stadig Lundgren (KD)

Nej

Frånvar
ande

X

Ricardo Chavez (KD)

X

Soili Lång- Söderberg (M)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Catharina Winberg (M)

X

Ingemar Swalander (M)

X

Maria Grans (L)

X

Gunnar Nordmark (L)

X
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Henrietta Serrate (S)

X

Olja Pekusic (S)

X

Joakim Pohlman (S)

X

Peter Freij (S)

X

Lovisa Alm (S)

X

Stefan Jönsson (S)

X

Eva-Britt Svensson (V)

X
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Robert Fredriksson (SD)

X

Tomas Thornell (S)

X

Frida Christensen (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Helen Bengtsson (S)

X

Carl-Olof Bengtsson (S)

X

Emelie Öberg (S)

X

Matthias Sjöberg (V)

X

Tobias Kowalski (V)

X

Matija Rafaj (S)

X

Lars-Olof Petersson (S)

X

Tony Lundstedt (S)

X

Ragnar Lindberg (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Karl Paine (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Christer Persson (V)

X

Ted Strand (SD)

X

Jeanette Schölin (SD)

X

Heino Johannesson (SD)

X

Melena Jönsson (SD)

X
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Yvonne Erlandsson (SD)

X

Simon Bring (SD)

X

Iréne Augustsson (SD)

X

RosMarie Jönsson Neckö (S)

X

Pernilla Sjöberg (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Totalt

36

24

1

Expedieras till

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S)
Beslutsunderlag
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•
•
•
•
•

Förslag till beslut - Svar på motion Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
Motion-Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
§84 TN Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
§293 RSAU Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
§239 RS Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
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§ 191

Svar på motion – Inkludera alla i det nya,
elektroniska samhället (19RGK1624)
Beslut

Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Ted Strand (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska inleda en
utbildningsinsats riktad mot äldre och andra som önskar få ökade kunskaper om
hur det digitala samhället fungerar, tillsätta resurser för att öppna en
medborgartelefonlinje samt att Region Kronoberg ska utreda effekterna av ett
införande av ett medborgar-/utbildningskontor.
Digital teknik har potential att öka äldre personers självständighet, delaktighet och
trygghet. En förutsättning för digital delaktighet är digital kompetens. Statliga
myndigheter, kommuner, regioner och ideella föreningar är i sammanhanget
viktiga aktörer för att stärka digital delaktighet och digital kompetens. I
Kronobergs län erbjuds äldre medborgare kurser om IT genom studieförbund.
En medborgartelefonlinje där medborgare kan ringa för att få råd, stöd och hjälp
att bland annat boka tågbiljetter förefaller inte vara en regional angelägenhet.
Flertalet aktörer erbjuder redan denna tjänst.
Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
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Yrkanden

- Ted Strand (SD) föreslår att regionfullmäktige ska bifalla följande
ändringsyrkande:
"Regionfullmäktige bifaller motionen."
- Ingemar Swalander (M) och Andreas Håkansson (C) föreslår att
regionfullmäktige ska bifalla regionstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionfullmäktige bifaller regionstyrelsens förslag till
beslut eller Ted Strands (SD) ändringsyrkande. Hon finner att regionfullmäktige
bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
Expedieras till

Ted Strand (SD)
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Beslutsunderlag
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Svar på motion - Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
§294 RSAU Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
§240 RS Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
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§ 192

Svar på motion – Ny ersättningsmodell i
vårdvalet (16RK1968)
Beslut

Regionfullmäktige besvarar motionen med att ärendet är infört i budget som
beslutades av regionfullmäktige § 131/18.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson
(L) inkom 2016 med en motion angående ny ersättningsmodell i vårdvalet. I
motionen föreslås:
- att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5%, CNI 10 % och ACG
85%
- att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kr per besök
- att detta genomförs snarast möjligt
Regionfullmäktige föreslås besvara motionen med att ärendet är infört i budget
som beslutades av regionfullmäktige § 131/18.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att ärendet är infört i budget som
beslutades av regionfullmäktige § 131/18.
Expedieras till

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson
(L)
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Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut - Svar på motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet
§295 RSAU Svar på motion – Ny ersättningsmodell i vårdvalet
§241 RS Svar på motion – Ny ersättningsmodell i vårdvalet
Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet
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§ 193

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) om BB (19RGK1890)
Sammanfattning

Kerstin Wirehn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"Vi kunde läsa i tidningarna om ett par från Ljungby som i samband med
förlossning åkte fram och tillbaka mellan hemmet och BB i Växjö för att slutligen
tvingas föda utomhus. Det var inte detta kommuninvånarna i Ljungby blev lovade
när BB i Ljungby lades ner, tvärtom motiverades det av att säkerheten och
tryggheten skulle ökas. I detta fall är det uppenbart att det blivit fel och att det
ledde till en traumatisk förlossning vilket är mycket olyckligt.
Min fråga är därför:
- Vilka slutsatser har dragits av detta misslyckande och vad har gjorts för att det
inte ska hända igen?"
--Roland Gustbée (M) besvarar interpellationen enligt följande:
"Kerstin Wiréhn (V) har inkommit med en interpellation där hon ställer frågor
angående BB i Växjö. Kerstin beskriver att hon läst i en tidningsartikel om ett par
boende i Ljungby som fått åka mellan Ljungby och BB i Växjö och att de slutligen
tvingades föda utomhus. Mot bakgrund av detta ställs i interpellationen en fråga:
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- Vilka slutsatser har dragits av detta misslyckande och vad har gjorts för att det
inte ska hända igen?
I kontakt med verksamhetschefen på Kvinnokliniken framkommer att patienten i
detta fall har vänt sig till IVO (Inspektionen får vård och omsorg).
Verksamhetschefen välkomnar IVO:s utredning och kan inte uttala sig i det
specifika fallet innan IVO har återkommit i ärendet.
Eftersom utredningen inte är klar kan inte heller jag dra några slutsatser av det
specifika fallet.
Generellt kan man konstatera att det aldrig går att garantera till 100 procent att
vårdtagare ska hinna till ett lasarett i tid, oavsett var lasarettet ligger. Ju närmare
man bor till ett BB desto mindre är risken för incidenter som den interpellanten
beskriver. Alla kan dock inte bo vägg i vägg med en förlossningsklinik. Slumpen
kan också göra att det vid enstaka tillfällen blir fullt på förlossningen och
föräldrarna hänvisas till ett annat sjukhus.
Patientsäkerhet i samband med förlossning handlar inte enbart om geografi och
antalet utbudspunkter. Det är också en fråga om att personalen ska ha rätt

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-11-27

kvalifikationer och erfarenhet av förlossningar samt att man arbetar enligt
medicinska riktlinjer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Kvinnokliniken har förbättringsarbeten som pågår inom flertalet områden och
verksamheten arbetar ständigt för att vara en trygghet och ett stöd för föräldrar
under deras graviditet och förlossningstid. Kliniken arbetar också aktivt med
patientsäkerhet, vilket är ett prioriterat arbete av såväl den politiska som
tjänstemannaledningen."
Beslutsunderlag

Signature reference: 3c29a1cb-9c92-4a7a-8343-d8fab17c68ba

• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) om BB
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§ 194

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående ultraljud på
Ljungby lasarett (19RGK1934)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"Sommaren 2018 rapporterades att inga ultraljudsundersökningar för gravida
kunnat genomföras på Ljungby lasarett sen april då personal med
ultraljudskompetens saknades. Detta skulle lösas framförallt genom att utbilda fler
barnmorskor i ultraljud.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
- Är det nu möjligt för gravida att genomgå ultraljudsundersökning på Ljungby
lasarett?
- Om inte, när väntas det vara möjligt igen?
- Vilka åtgärder vidtas för att liknande situation inte ska uppstå igen?"
--Roland Gustbée (M) besvarar interpellationen enligt följande:
"Henrietta Serrate (S) har ställt en interpellation angående
ultraljudsundersökningar på Ljungby lasarett. Information för besvarande av
interpellationen har inhämtats från verksamhetschefen på kvinnokliniken.
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Henrietta Serrate skriver i interpellationen att sommaren 2018 rapporterades att
inga ultraljudsundersökningar för gravida kunnat genomföras på Ljungby lasarett
sedan april månad då personal med ultraljudskompetens saknades.
Ultraljudsmottagning för gravida finns i Växjö. För att bli ultraljudsbarnmorska
krävs lång utbildning och möjlighet till att läras upp under flera år.
Ultraljudsmottagningen i Växjö har nyligen uppmärksammats i media för sina fina
resultat i undersökningar av hjärtan på foster. En stor del till den höga kompetens
som våra ultraljudsbarnmorskor har beror på möjlighet att gemensamt kunna
mötas för diskussioner och bildvisning angående fall på kliniken. Möten mellan
läkare och barnmorskor med ultraljudsspecialisering sker kontinuerligt.
Interpellationen avslutas med tre frågor:
1. Är det nu möjligt för gravida att genomgå ultraljudsundersökningar på
Ljungby lasarett?
Nej, tyvärr inte.
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2. Om inte, när väntas det vara möjligt igen?
Då det nationellt finns en barnmorskebrist och Region Kronoberg redan i nuläget
har vakanser på barnmorskemottagningarna och även på ultraljudsmottagningen
bedömer verksamheten att det inte går att öppna ultraljudsmottagning i Ljungby
inom en snar framtid. När behovet av barnmorskor kan tillgodoses är svårt att sia
om. Vi utbildar nya barnmorskor i stor omfattning men då bristen är nationell är
det svårt att säga om alla de vi utbildar kommer stanna i regionen. Från det att en
ny barnmorska är färdig med sin utbildning tar det åtminstone fem år innan den
personen kan börja inom ultraljud och ytterligare några år innan denna person är
självgående.
3. Vilka åtgärder vidtas för att liknande situation inte ska uppstå igen?
Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med rekrytering och att vara en attraktiv
arbetsgivare för att behålla våra medarbetare längre."
Beslutsunderlag
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• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) angående ultraljud på Ljungby lasarett
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§ 195

Interpellation till personalutskottets
ordförande Sven Sunesson (C) angående
införandet av yrkeslegitimering av hälso
och sjukvårdskuratorer (19RGK1943)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande Sven Sunesson (C):
"Den 1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Syftet
med införandet av legitimationen är främst att öka patientsäkerheten. På SKLs
hemsida kan man läsa följande: 'Grunden för legitimation blir på sikt en hälsooch sjukvårdskuratorsexamen, som kräver en ny yrkesutbildning motsvarande ett
års heltidsstudier (60 hp) efter socionomutbildning eller motsvarande. Fram till
den 1 juli 2024 gäller övergångsregler och legitimation som hälso- och
sjukvårdskurator kan utfärdas till den som har socionomexamen eller annan
relevant examen och har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i
minst fem år. För dem som har relevant vidareutbildning, exempelvis en
magisterexamen i socialt arbete eller steg 1 psykoterapiutbildning, är det tillräckligt
att ha varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år.'
I mars 2019 skickade Socialdemokraterna en skrivelse till personalutskottet med
uppmaningen att snarast inleda arbetet med att ha fram en handlingsplan för
införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Totalt var 84
kuratorer anställda i Region Kronoberg vid tillfället för skrivelsesvaret.
1. Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs verksamhet?
2. Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?
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3. Hur många av dessa möter kraven för legitimation?
4. Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå legitimation inom
5-årsperioden?
I svaret på skrivelsen i våras fick vi besked om att Linnéuniversitetet ansökt om
att få examensrätt för påbyggnadsutbildningen och att 'Region Kronoberg har för
avsikt att föra dialog om utbildningens innehåll med de närliggande lärosäten som
erhåller examinationsrätt.' Enligt uppgift ska Linnéuniversitetet sen dess ha dragit
tillbaka sin ansökan. Hälsohögskolan i Jönköping ska ha ansökt.
5. Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av att de dragit
tillbaka sin ansökan?
6. Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som fått
respektive ansökt om examensrätt?
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I svaret i skrivelsen framkom att Region Kronoberg inte tar emot några
studerande från Socionomprogrammet över huvud taget, detta trots att vi har
hälso- och sjukvårdskuratorer som genomgått VFU-handledarutbildning.
Anledningen uppgavs vara 'att Region Kronoberg är i en avtalsprocess med
Linnéuniversitetet angående verksamhetsförlagd utbildning inom
Socionomprogrammet.'
7. När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från
Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?
Som generellt svar på skrivelsens uppmaning att ta fram en handlingsplan fick vi
att Region Kronoberg avvaktar besked om detaljerat regelverk och examensrätt
för påbyggnadsutbildning men att det parallellt med avvaktandet inletts
diskussioner 'om var och hur verksamheten på effektivaste sätt ska använda
legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer.'
8. När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg ska
använda och kompensera hälso- och sjukvårdskuratorslegitimering?
9. På vilka sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer i våra
verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning för att bli
legitimerad hälso- och sjukvårdskurator?"
--Sven Sunesson (C) besvarar interpellationen enligt följande:
"Henrietta Serrate (S) har ställt interpellation till personalutskottets ordförande
Sven Sunesson (C) angående införandet av yrkeslegitimation av hälso- och
sjukvårdskuratorer.
Svar på frågorna i interpellationen angående legitimering av kuratorer.
Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs
verksamheter?
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88 stycken
Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?
Inom Region Kronoberg används ännu inte titeln hälso- sjukvårdskurator.
Hur många av dessa möter kraven för legitimation?
Frågan är svår att besvara då Region Kronobergs medarbetares utbildningsnivå
ännu inte är kartlagt, arbetet pågår i och med implementeringen av
Kompetensportalen men är ännu inte färdigt. Anledningen till varför en
medarbetares utbildningsnivå är av vikt i denna fråga är den att det krävs minst en
socionomexamen eller annan relevant utbildning för att legitimation som hälsooch sjukvårdskurator ska kunna utfärdas.
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Men om vi gör ett antagande om att:
Samtliga medarbetare med titel Kurator (78 st) har en socionomexamen eller
annan relevant utbildning skulle följande antal möta kravet för legitimation just
nu:
42 stycken har varit verksamma som kuratorer inom hälso- och sjukvården i minst
fem år.
Samtliga medarbetare med titel Kurator/psykoterapeut (10 st) har en
vidareutbildning, exempelvis en magisterexamen i socialt arbete eller steg 1
psykoterapiutbildning skulle följande antal möta kravet för legitimation just nu:
8 stycken har varit verksamma som kuratorer/psykoterapeuter inom hälso- och
sjukvården i minst två år.
Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå legitimation
inom 5-årsperiod?
Då Region Kronobergs medarbetares utbildningsnivå ännu inte är kartlagt är
frågan svår att besvara men om vi utgår från ställda antagande från fråga 3 skulle
samtliga av Region Kronobergs anställda Kuratorer (88 st) nå legitimation inom
en 5-årsperiod.
Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av att
de dragit tillbaka sin ansökan?
Region Kronoberg har inte tagit kontakt med Linnéuniversitetet efter det att de
dragit tillbaka sin ansökan.
Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som fått
respektive ansökt om examensrätt?
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Region Kronoberg har inte tagit kontakt med andra lärosäten som ansökt eller
erhållit examensrätt.
När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från
Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?
Region Kronoberg och Linnéuniversitetet för fortfarande samtal om VFU-avtal
men enligt information från verksamheterna hoppas man på en lösning i frågan
inom kort.
När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg
ska använda och kompensera hälso- och
sjukvårdskuratorslegitimering?
Frågan om när en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg ska
använda och kompensera hälso- och sjukvårdskuratorslegitimeringen är svår att
besvara då inget ännu är färdigställt.
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När det kommer till användandet av legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer i
verksamheterna är huvudregeln den att legitimeringen i sig inte är knuten till en
ensamrätt att utöva yrket. Avsikten med legitimeringen är inte att reservera några
särskilda arbetsuppgifter för hälso- och sjukvårdskuratorer, inte heller innebär den
några förändrade arbetsuppgifter och därmed inte heller en ökad svårighetsgrad.
När det kommer till att kompensera medarbetare för ansökningsavgiften för
legitimeringen som hälso- sjukvårdskuratorer framgår det av lagens förarbeten att
ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator ska vara avgiftsbelagd
och bekostas av den sökande.1 Region Kronoberg ersätter inte kostnaderna för
ansökan om legitimering för övriga legitimationsyrken.
På vilket sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer i
våra verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin
utbildning för att bli legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer?
I och med att Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns
goda utvecklings- och karriärmöjligheter och att all verksamhet så långt som
möjligt ska bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap samt att regionen
uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och
omvärldsbevakning hos sina medarbetare2 ska möjligheterna för de kuratorer som
vill vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning vara goda.
Ett bra tillfälle att ta upp sin egen kompetensutveckling inom Region Kronoberg
är vid det årliga medarbetarsamtalet. Detta samtal handlar om medarbetarens
uppdrag, arbetssituation och utveckling och har, bland annat, till syfte att klarlägga
utvecklingsområden och behov av framtida utvecklingsinsatser. Samtalet ska även
mynna ut i en upprättad individuell utvecklingsplan utifrån vad som framkommit
under medarbetarsamtalet.3
Sen ska det tilläggas att det är verksamheternas behov samt de ekonomiska
förutsättningarna som sätter ramarna för vilka eventuella utbildningsinsatser, som
framkommit i medarbetarsamtalet, som kan realiseras.
1

Prop. 2017/18:138 s. 28
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2

Information hämtad från Region Kronobergs policy för lika möjligheter och
rättigheter i en hållbar Region Kronoberg, avsnitt 4 Den goda arbetsplatsen.
3

Information hämtad från Region Kronobergs mall för medarbetarsamtal för
medarbetare."
Beslutsunderlag

• Interpellation till personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C) angående
införandet av yrkeslegitimering av hälso- och sjukvårdskuratorer
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§ 196

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) om barns rättigheter i hälsooch sjukvården (19RGK1957)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"I mars ställde jag en interpellation om barns rättigheter i hälso- och sjukvården.
Barn har, i olika grad bedömt utifrån ålder och mognad, rätt till inflytande och
självbestämmande i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter.1 En av
mina frågor i interpellationen var: Hur arbetar Region Kronoberg med att
säkerställa att barn får vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård som berör dem som
patienter?
I interpellationssvaret angavs att det gjorts en kartläggning som fångar barns och
ungas delaktighet. Kartläggningen skulle presenteras på hälso- och
sjukvårdsnämndens junimöte. Det konstaterades samtidigt att Region Kronoberg
inte har någon 'systematik i att fånga dessa uppgifter' och att 'barns situation och
rätt i vården är alldeles för lite uppmärksammat.' Vi var överens om att för att
barns rättigheter ska tas på allvar krävs att strukturer och rutiner finns på plats.
Det handlar om politiska beslut, riktlinjer, tydligt utpekat ansvar, barnombud,
samverkansstrukturer och en fungerande uppföljning.
- Vilka slutsatser drog hälso- och sjukvårdsnämnden av kartläggningen av barn
och ungas delaktighet?
- Finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av samma kartläggning och
information som hälso- och sjukvårdsnämnden?
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- Har något arbete inletts med att systematiskt fånga upp barn och ungas
delaktighet och upplevelser i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?
1

Detta framgår av FN:s barnkonventionen, socialtjänstlagen (SoL), lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), patientsäkerhetslagen (PSL) och
tandvårdslagen."
--Roland Gustbée (M) besvarar interpellationen enligt följande:
"Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, har inkommit med en
interpellation där frågor ställs om barns rättigheter i hälso- och sjukvården.
Det underlag som Serrate hänvisar till, som presenterades på hälso- och
sjukvårdsnämndens möte juni 2019 återfinns bifogat till detta faktaunderlag.
Rapporten Kartläggning kring inhämtande av barns åsikter inom hälso- och

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-11-27

sjukvård samt tandvård – uppföljning av närmare kronobergaren 2017-2027
skrevs våren 2019 av två studenter under handledning av regionens barn- och
människorättsstrateg.
Som rapporten redogör för så pågår arbete för att göra barn delaktiga inom flera
verksamhetsområden, men inte inom alla.
Inom ramen för uppföljning av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
Närmare Kronobergaren har en dialog förts på tjänstemannanivå över hur ett
uppföljningsarbete skulle kunna systematiseras. Här inkluderas dock både barn
som patienter och barn som närstående. Rapporten ovan utgör ett bra underlag
för fortsatt arbete. För att systematisera uppföljningen behöver ett arbete göras
för att säkerställa ett frågebatteri med validerade frågor. Då det i dagsläget inte
finns något uppdrag kopplat till detta finns inte några beslut tagna om fortsatt
hantering.
Den 19 februari 2019 beslutade regionstyrelsen att 'Region Kronobergs egna
styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk, och
handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga
under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag' (19RGK314 § 33)
I barnrättsbaserade beslutsunderlag ingår delaktighet som en central del.
Barnrättsbaserade beslutsunderlag har dock ännu inte implementerats på ett
systematiskt sätt i Region Kronoberg. Utifrån Region Kronobergs
hållbarhetsprogram 2019-2023 och den plan för genomförande och uppföljning
av hållbarhetsprogrammet - 2020 återfinns dock ett uppdrag att genomföra detta.
Delmålet ligger inom god livsmiljö och hälsa och är formulerat som följande:
'Barnrättsbaserade beslutsunderlag. Med anledning av att barnkonventionen blir
lag 1 januari 2020 ska barnrättsbaserade beslutsunderlag användas vid alla
verksamhetsförändringar som berör barn under 18 år. Personal ska erbjudas
utbildning i barnrättsbaserade beslutsunderlag'.
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Chefer ansvarar för att berörda chefer och medarbetare utbildas och regionens
barnrättsstrateg är resursperson för genomförande av utbildning. Avstämning
kommer att ske två gånger per år.
Henrietta Serrate avslutar med tre frågor:
1. Vilka slutsatser drog hälso- och sjukvårdsnämnden av kartläggningen
av barn och ungas delaktighet?
Nämnden beslutade att notera informationen. Däremot drog säkerligen enskilda
ledamöter slutsatser. Min egen reflektion är att det görs väldigt mycket och att
arbetet kommit ganska långt på en kort tid.
2. Finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av samma kartläggning
och information som hälso- och sjukvårdsnämnden?
Ja, rapporten bifogas och det går säkerligen att få en föredragning av den.
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3. Har något arbete inletts med att systematiskt fånga upp barn och
ungas delaktighet och upplevelser i hälso- och sjukvård som berör dem
som patienter?
Se redovisning ovan."

Beslutsunderlag

Signature reference: 3c29a1cb-9c92-4a7a-8343-d8fab17c68ba

• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) om barns rättigheter i hälso- och sjukvården
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§ 197

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) - Hur minskar vi utsläpp från
engångsartiklar och vårdkonsumtion?
(19RGK1970)
Sammanfattning

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"För ett tag sen kunde vi i Dagens medicin läsa om utmaningar kopplade till
engångsartiklar i vården. 'Flera regioner har lyckats få ner vissa direkta utsläpp av
växthusgaser. Stora utmaningar kvarstår dock med att få ner indirekta utsläpp från
förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion.'1
Med anledning av detta ställer jag följande frågor:
- Vilken miljömässig påverkan har användningen av engångsartiklar,
förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion i Region Kronoberg?
- Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från förbrukningsmaterial?
- Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från annan vårdkonsumtion?
1

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/12/engangsartiklar-storutmaning-i-varden/"
--Roland Gustbée (M) besvarar interpellationen enligt följande:
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"Frida Christensen har ställt en interpellation till undertecknad angående utsläpp
från engångsartiklar och vårdkonsumtion. Hon skriver:
För ett tag sen kunde vi i Dagens medicin läsa om utmaningar kopplade till
engångsartiklar i vården. 'Flera regioner har lyckats få ner vissa direkta utsläpp av
växthusgaser. Stora utmaningar kvarstår dock med att få ner indirekta utsläpp från
förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion.'
1. Vilken miljömässig påverkan har användningen av engångsartiklar,
förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion i Region Kronoberg?
Inom vården används stora volymer förbrukningsmaterial och engångsartiklar.
Negativ miljöpåverkan som uppkommer från förbrukningen är framförallt
klimatpåverkan (då mycket av materialet utgörs av olika plaster med fossilt
ursprung), användning av naturresurser samt användning och spridning av
kemikalier. Miljöpåverkan uppkommer både lokalt, regionalt och globalt, och
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uppstår vid utvinning av råvaror, produktion, distribution, konsumtion och
avfallshantering.
Precis som det beskrivs i artikeln i Dagens medicin uppstår miljöpåverkande
utsläpp från vårdverksamhet både direkt och indirekt. Till de direkta utsläppen
brukar man räkna den miljöpåverkan som uppstår i den egna verksamheten (där
organisationen har egen rådighet över utsläppen) till exempelvis genom
användning av energi, kemikalier eller utsläpp av lustgas. Till den indirekta
miljöpåverkan räknas den påverkan som inte kan kontrolleras direkt av den egna
verksamheten till exempel de utsläpp som uppstår under olika produkters hela
livscykel eller vid produktion av den energi man använder. Indirekt miljöpåverkan
är svårare att kvantifiera och få fram underlag för än den direkta, men den har
sannolikt större miljöpåverkan och är därför väsentlig att få med i miljöarbetet.
Från annan vårdkonsumtion uppstår klimat- och miljöpåverkan bland annat från
användning av livsmedel, läkemedel och kemikalier (framförallt inom
laboratorieverksamheten) förbrukning av medicinsk teknisk utrustning,
användning av textilier, utsläpp av lustgas och uppkomst av stora mängder
avfall. Från lokaler där vården utförs kommer miljömässig påverkan bland annat
från användning av energi, vatten och byggmaterial vid om- och nybyggnation.
2018 gjorde Region Kronoberg en klimatutredning, som kallas klimatbokslut, för
att beräkna direkt och indirekt klimatpåverkan från verksamheten (bygger på
statistik från 2017). Klimatbokslutet bygger på den internationella standarden
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).
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Klimatutsläppen från Region Kronobergs verksamhet uppgick 2017 till 27 918
ton CO2e. I figuren nedan visas utsläppen fördelade på de fem
verksamhetsområdena; fastigheter, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård,
övergripande samt investeringar.

Protokoll
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-11-27

Utsläpp för hälso- och sjukvård uppgick år 2017 till 8 158 ton CO2e och därmed
29 procent av Region Kronobergs totala utsläpp. I beräkningen för hälso- och
sjukvården ingår utsläpp från ambulanstransporter, lustgasutsläpp, livsmedel,
förbrukningsvaror, tvätt/tork av textilier, avfallshantering och godstransporter.
Den största utsläppsposten för hälso- och sjukvården är förbrukningsvaror
(61 procent av utsläppen).
Förbrukningsvaror
Användning av förbrukningsvaror genererade ett utsläpp på cirka 5 012 ton
CO2e. Utsläppen är uträknade från schablonvärde på de avtal som regionen har
för förbrukningsmaterial (medicinteknisk utrustning och läkemedel omfattas inte).
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Vi inventerade även 14 vanliga förbrukningsvaror (se nedan) och utsläppet från
dem beräknades till 393 ton CO2e.

Arbete pågår med framtagande av ett klimatbokslut för år 2019 (statistik från
2018). Då kommer vi kunna se om våra klimatutsläpp har ökat eller minskat.
2. Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från
förbrukningsmaterial?
Vi ställer miljökrav vid upphandlingar. Det kan exempelvis röra sig om krav för
att minska klimatpåverkan eller krav för att minska produkters innehåll av
kemikalier, exempelvis kemikalier som är hälsoskadliga eller miljöfarliga.
Vi arbetar också med översyn av engångsmaterial för att undersöka om det finns
produkter vi kan använda mindre av, byta ut till annat material, övergång till
flergångsalternativ eller upphandla i förnybara material. Just nu pågår till
exempel ett pilotprojekt med onkologen då vi tillsammans går igenom de mest
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använda engångsartiklarna och undersöker om några kan bytas till bättre/mindre
miljöpåverkande produkter, eller något vi kan minska användningen av (hänsyn
tas alltid till patientnytta och vårdhygien). Det finns utmaningar i att det bara finns
begränsat utbud av produkter som är av återvunna/förnybara eller biologiskt
nedbrytningsbara material. Ibland kan dessa även vara dyrare.
3. Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från annan
vårdkonsumtion?
Regionen arbetar med åtgärder inom flera olika områden för att minska
miljöpåverkan från sjukvårdsverksamheten. Några exempel; energieffektivisering
av byggnader, övergång till förnybara bränslen inom transporter, vi ställer
hållbarhetskrav vid upphandlingar, vi arbetar mot antibiotikaresistens genom klok
förskrivning, ser över användningen av olika produkter och har ett
kretsloppstänkande i avfallshanteringen där vi försöker återvinna så mycket som
möjligt (cirka en tredjedel av avfallet går till materialåtervinning i nuläget).
Ett exempel på arbete som genomförts för att minska utsläpp från textilier i
vården: Samtliga Region Kronobergs textilier är certifierade enligt Oekotex och ca
40 procent av sortimentet består av mer hållbara fibrer till exempel lyocell,
återvunnet material eller ekologiskt bomull. Detta bidrar till minskade
koldioxidutsläpp, minskad vattenförbrukning och minskad användning av
bekämpningsmedel och hälsoskadliga kemikalier. Exempelvis är våra bussaronger
av lyocell som framställs av träfiber vilket är mindre resurskrävande jämfört med
bomull.
Regionens målsättningar för minskade utsläpp
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I juni 2019 fastställde regionfullmäktige Region Kronobergs första
hållbarhetsprogram för 2019-2023. Några av målen i hållbarhetsprogrammet för
minskade utsläpp från vården är uppräknade nedan. I parenteser efter målen
anges exempel på några insatser som genomförs eller planeras.
•

Mål: År 2020 ska klimatpåverkan från medicinska gaser ha minskat med 80
procent jämfört med år 2018. (År 2018 var utsläppen av lustgas drygt 1000 ton
koldioxidekvivalenter. För att minska utsläppen behöver vi installera en
lustgasreningsutrustning. Vi arbetar inte med att minska användningen av lustgas
vid förlossningen utan målsättningen är att minska utsläppet till atmosfären
genom att samla upp lustgasen för destruktion.)

•

Mål: Antalet engångsartiklar som bytts ut mot flergångsalternativ eller ersatts av
artiklar av förnyelsebart eller återvunnet material ska öka under programperioden.
(Vi genomför översyn av engångsartiklar för ev. utbyten eller övergång till
flergångsartiklar.)

•

Mål: År 2023 ska andelen avfall som går till materialåtervinning vara minst 40
procent. (Andel återvunnet avfall år 2018: 33 procent), (Till exempel genomför vi
informationsinsatser, översyn av avfallsfraktioner, vi ska införa utsortering av
matavfall i Ljungby).
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•

Mål: Vi minska klimatpåverkan från byggnation genom hållbara materialval och
byggprocesser. Trä ska prioriteras som byggmaterial när så är lämpligt.
(Exempelvis gör vi aktiva materialval vid om- och nybyggnationer)

•

Mål: År 2020 ska livscykelanalys användas i relevanta upphandlingar och
investeringsbegär."
Beslutsunderlag
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• Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée
(M) - Hur minskar vi utsläpp från engångsartiklar och vårdkonsumtion?
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§ 198

Anmälningsärenden
Beslut

Regionfullmäktige noterar redovisat anmälningsärende till protokollet.
Anmälningar
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• 19RGK1988-1 Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs
krisberedskap
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§ 199

Val av nämndeman i Förvaltningsrätten i
Växjö 2020-01-01 - 2023-12-31 (18RGK840)
Beslut

Regionfullmäktige utser Tanja Jönsson till nämndeman i Förvaltningsrätten i
Växjö.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 138/19 om val av nämndemän till
Förvaltningsrätten i Växjö för perioden 1 januari 2020 till och med 31 december
2023. En av de utsedda nämndemännen var Tanja Jönsson. Vid tidpunkt för valet
uppfyllda Tanja Jönsson dock inte samtliga kriterier för att kunna bli nämndeman
i Förvaltningsrätten. Numera uppfyller hon samtliga kriterier, varav
regionfullmäktige på nytt föreslås utse Tanja Jönsson till nämndeman i
Förvaltningsrätten i Växjö.
Expedieras till
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Förvaltningsrätten i Växjö
Tanja Jönsson
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