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Regionfullmäktige
Datum: 2018-02-28
Tid: 09:00-18:00
Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktiges sammanträde direktsänds:
 På Region Kronobergs hemsida www.kronoberg.se
 I Öppna Kanalen Växjö (kabel-tv)
 I Växjö Närradio (102,4 MHz)
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)
Helen Bengtsson (S)
Christina Bertilfelt (S)
Olof Björkmarker (S)
Magnus Carlberg (S)
Bo Dalesjö (S)
Peter Freij (S)
Martina Gustafsson (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ragnar Lindberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Edina Maslac (S)
Olja Pekusic (S)
Joakim Pohlman (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Henrietta Serrate (S)
Michael Sjöö (S)
Charlotta Svanberg (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Carl-Olof Bengtsson (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)
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Anna Tenje (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Margareta Schlee (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Åke Carlsson (C)
Thomas Haraldsson (C)
Elizabet Peltola (C)
Kjell Gustafsson (C)
Martina Ericsson (SD)
Håkan Engdahl (-)
Pontus Nordfjell (SD)
Börje Tranvik (SD)
Jan Lorentzon (SD)
Pontus Kindenäs (SD)
Daniel Liffner (V)
Britt Bergström (V)
Jerker Nilsson (V)
Tryggve Svensson (V)
Wirginia Bogatic Citron (V)
Eva Johnsson (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Anna Zelvin (KD)
Michael Öberg (MP)
Cheryl Jones Fur (MP)
Yngve Filipsson (L)
Rolf Andersson (L)
Ersättare

Monica Widnemark (S)
Åke Gummesson (S)
Marianne Nordin (S)
Pontus Samuelsson (S)
Eva Ballovare (S)
Conny Simonsson (S)
Julia Berg (S)
Anne Karlsson (S)
Ulf Engqvist (S)
Sonia Muhlethaler Salsamendi (S)
Ibrahim Buh Gelle (S)
Ulla-Britt Storck (S)
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Anton Härder (S)
Peter Skog Lindman (S)
Magnus Gunnarsson (M)
Ingemar Swalander (M)
Viktor Emilsson (M)
Kenneth Görtz (M)
Catharina Winberg (M)
Mats Johnsson (M)
Sonja Emilsson (M)
Björn Tisjö (M)
Marianne Eckerbom (C)
Bengt-Göran Birgersson (C)
Marie-Louise Hilmersson (C)
Vidar Lundbeck (C)
Melena Jönsson (SD)
Malin Kristiansson (SD)
Gull-Britt Tranvik (SD)
Charlotte Holmström (SD)
Kerstin Ljungkvist (SD)
Leon Jensen (SD)
Fanny Battistutta (V)
Mizgin Bingöl (V)
Maria Håkansson (V)
Christer Henriksson (KD)
Josef Tingbratt (KD)
Maria Svensson Lundin (KD)
Christina Lindqvist (KD)
Gustaf Bergström (KD)
Camilla Albinsson (KD)
Erik Jansson (MP)
Marita Bengtsson (MP)
Lars Edqvist (MP)
Ann Arousell Sålebo (L)
Carl-Gustav Arvidsson (L)
Gunnar Nordmark (L)
Charlotte Branting (L)
Lennart Adell Kind (L)
Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Johan Jarl, sekreterare
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1

Mötets öppnande

2

Upprop

3

Val av justerare och tid för justering
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 13 mars 2018, klockan 13.30, i Regionhuset på
Nygatan 20, Växjö.

4

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 som längst tre minuter och kunna besvaras
med ett svar på en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga
på maximalt en minut.
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5

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.

6

Inkomna interpellationer
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
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 interpellationer inkommit:
1. Interpellation från Anna Zelvin (KD) till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S) – Situationen på BB-förlossning.
2. Interpellation från Suzanne Frank (K) till personalutskottets
ordförande Robert Olesen (S) – Heltidsarbete i Region Kronoberg.
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3. Interpellation från Sven Sunesson (C) till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S) – Ekologiskt och närproducerat.
4. Interpellation från Carina Bengtsson (C) till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) –
Tillgängligheten på röntgen.

7

Inkomna enkla frågor
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att medge att frågorna får ställas.
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.

8

Fördelning av medborgarförslag Införande av ett centrum för
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
(18RGK316)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för
beslut.
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Sammanfattning

Miklos Elmberg, Hälsovägen 25, Växjö, och Sofi Poulsen, Kungsvägen
126 B, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om
införande av ett centrum för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i
Växjö.
Föreslås att regionfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget
till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag

 Medborgarförslag Ett NP Centrum med samordnare för barn,
ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning

9

Svar på motion – Ökat inflytande för
personalen (17RK1692)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve
Filipsson (L) har i en motion föreslagit:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett
utbildning om hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska
Region Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag






§28 RS Svar på motion – Ökat inflytande för personalen
§44 RSAU Svar på motion – Angående ökat inflytande för personalen
Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
Motion angående ökat inflytande för personalen.
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10 Svar på motion - Översyn av journaler
på nätet (17RK1725)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler
på nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang
kan övervägas att införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga
hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett
skyddat internt resonemang borde bidra till att både öka
patientsäkerheten genom en säkrare och snabbare diagnostisering samt
minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för felaktiga
hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag
att se över all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att
patienten ska kunna läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En
möjlighet som kommer att undersökas i denna översyn är hur man kan
använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning, under
viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för
försegling gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten
och patienten har först kunnat få besked personligen innan den läser det
i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett inledningsskede
kommer att fortsätta under 2018.
Beslutsunderlag







§29 RS Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§39 RSAU Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§ 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Motion angående översyn av journaler på nätet
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11 Svar på motion – Funka för livet-mässa
(17RK1895)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion
föreslagit att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att
ombesörja att regionen medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018,
på ett sätt som visar på regionens betydelse som viktig aktör inom
området funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag






§12 RS Svar på motion – Funka för livet-mässa
§19 RSAU Svar på motion – Funka för livet-mässa
Svar på motion - Funka för livet-mässa.
Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa

12 Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande
av ladd-infrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och
fastigheter för senare ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska
arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga
arbetsplatser.
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Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med
att utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta.
Innan beslut fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver
ärendet utredas avseende förutsättningar, kostnader och finansiering.
Införandet berör såväl investering som drift och beslut fattas därför i
samband med den årliga investeringsplanen.
Beslutsunderlag

 §30 RS Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga
arbetsplatser
 §40 RSAU Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga
arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.
 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser rev
RS

13 Entledigande från uppdrag som
ersättare i regionfullmäktige - Maria
Håkansson (V) (15RK11)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Maria Håkansson (V) begärt entledigande från uppdraget som
ersättare i regionfullmäktige samt
att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning

Maria Håkansson (V) har begärt entledigande från uppdraget som
ersättare i regionfullmäktige.

14 Valärenden (15RK11)
Sammanfattning

Valärenden bereds av valberedningen inför beslut av regionfullmäktige.
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15 Informationsärende - Landstingens
indelning i valkretsar (16RK1433)
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 112/2018 att Region Kronoberg ska
utgöra en valkrets i valet till landstingsfullmäktige 2018. Länsstyrelsen
har i skrivelse den 20 november 2017 meddelat att regionfullmäktiges
beslut fastställts.
Beslutsunderlag

 Beslut från Länsstyrelsen att Region Kronoberg utgör en enda
valkrets från och med valet 2018.
 §112 RF Indelning i valkretsar i val till regionfullmäktige 2018

16 Granskning av regionens
delegationsordning - ändamålsenlighet
och efterlevnad (18RGK435)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska ändamålsenligheten och
efterlevnaden av regionens delegationsordning. Granskningen har utförts
av konsultfirman PwC, utifrån syfte och revisionsfrågor som fastställts av
revisorerna.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det föreligger
en ändamålsenlig delegationsordning, men att den inte efterlevs i alla
delar.
Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:
– att hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut, utifrån de brister som beskrivs i
granskningsrapporten.
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– att regionala utvecklingsnämnden ser över de beslut som nämnden
beslutar om som kan karaktäriseras som verkställighet.
– att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med
rådande arbetssätt.
– att nämnderna stärker sin kontroll av återrapporteringen, exempelvis
genom stickprov som redovisas på nästkommande sammanträde.
– att samtliga nämnder för en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning, för att undgå en onödig tröghet i
ärendehanteringen och avsaknad av insyn och kontroll över de
delegerade besluten.
Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen önskar
revisorerna ett samlat svar från regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regional utvecklingsnämnden med uppgift om
tidplan för planerade åtgärder samt hittills vidtagna åtgärder som
tillvaratar de föreslagna förbättringsmöjligheterna.
Beslutsunderlag

 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning
samt om den efterlevs

17 Granskning av regionens
budgetprocess (18RGK436)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna granskningsrapporten till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för besvarande.
Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska regionens budgetprocess.
Granskningen har utförts av konsultfirman EY, utifrån av revisorerna
fastställt syfte och revisionsfrågor.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region
Kronobergs budgetprocess inte fungerar fullt tillfredsställande i den
meningen att fullmäktiges fastställda ekonomiska ram inte hålls för
samtliga enheter. Bristerna kan huvudsakligen hänföras till avsaknad av
kommunikation, återkoppling och förankring.
Revisorerna föreslår följande förbättringsområden:
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– Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet
har inletts och bör slutföras snarast.
– Förtydliga roller och gränsdragning mellan regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
– Utveckla budgetprocessen genom förbättrad kommunikation mellan
organisationens olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare
sätt inkludera verksamheterna i dess förutsättningar och prioriteringar,
samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
– Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande
budgetar.
– Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
– Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar på
alla nivåer inom de ekonomiska ramar som föreslås.
– Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och
anpassade efter de förutsättningar som identifierats i verksamheten.
– Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av
tilldelad budgetram förtydligas och efterföljs.
– Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över all verksamhet. Därmed bör
ingen verksamhet ligga direkt under styrelsen.
Mot bakgrund av granskningens resultat önskar revisorerna ett samlat
svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden, med uppgift
om tidplan för planerade åtgärder samt hittills vidtagna åtgärder som
tillvaratar de föreslagna förbättringsmöjligheterna.
Beslutsunderlag

 Granskning av regionens budgetprocess

18 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Situationen på BBförlossning (18RGK366)
Sammanfattning

Anna Zelvin (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om
graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I denna rapport är det
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glädjande att läsa att Kronoberg ligger väl till i förhållande till riket. Men
sedan underlaget i rapporten togs har mycket hänt på BB-förlossning i
Kronoberg. Mia Ahlberg, förbundsordförande för Barnmorskeförbundet
och forskare kring förlossningsskador, lyfter i samband med denna
rapport att det finns en tydlig koppling mellan hög patientbelastning,
personalbrist och ökade förlossningsskador. Faktorer som vi nu vet att vi
står inför bland annat då flera av våra barnmorskor efter sommarens
situation valt att säga upp sig. Barnmorskorna uttryckte att de inte kan ha
ansvar för både mamma och barn i den situation som råder och där det
är stora risker att något kan gå fel och kan kosta liv.
Förlossningsvården har både i landet och i Region Kronoberg under de
senaste åren haft stora utmaningar. Dels för att det fötts allt fler barn i
vårt län samtidigt som det inte har skett nyrekryteringar i den takt som
behovet ökat, men en allvarlig brist måste har varit att inte kunnat tillvara
ta de utbildade barnmorskorna som nu valt att gå till andra anställningar,
oftast inom regionen. Jag nåddes av nyheterna att regionen skrivit avtal,
för att klara av rådande situation, ge barnmorskor som väljer att stanna
kvar ett arvode på ett par tusen till dess att miniminivån på avdelningen
höjts men senast fram till år 2019. Med anledning av ovanstående är
mina frågor:
1. Hur många ordinarie och utbildade barnmorskor är idag i tjänst på
förlossningen?
2. Hur löser ni behovet på kompetent personal på BB förlossning idag
när många sagt upp sig?
3. Hur säkerställer ni mödrars och barns patientsäkerhet med att
minimera förlossningsskador då det finns tydliga samband mellan ökade
förlossningsskador och brist på personal? Känner du Anna någon oro
över denna situation på BB förlossning och att vi riskerar ökade
förlossningsskador när det inte finns tillräckligt specialiserad ordinarie
personal som känner till verksamheten?
4. Vad gör regionen för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom
förlossningsvården?
5. Dessa särskilda tidsbegränsande arvoden är det en långsiktig lösning
som tagits i dialog med berörd personal?
6. Har likande arvoden betalats ut till andra yrkesgrupper i vår region
d.v.s. tillfälliga löneökningar som vi sedan dragit tillbaka?
Växjö den 6 februari 2018
Anna Zelvin
Kristdemokraterna"
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Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande - Situationen på BBförlossning

19 Interpellation till personalutskottets
ordförande - Heltidsarbete i Region
Kronoberg (18RGK403)
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till personalutskottets
ordförande Robert Olesen (S):
"Att arbeta heltid och rätten att arbeta heltid var ett huvudnummer i
socialdemokraternas valrörelse 2014. Enligt Region Kronobergs budget
för 2018 skall delade turer avskaffas.
Vi moderater delar uppfattningen att rätten till att arbeta heltid är viktigt.
Jämställdhetsaspekterna är en viktig anledning till heltidsarbete liksom
möjligheterna att försörja sig. Det är också viktigt att vi som arbetsgivare
tar tillvara kompetensen hos befintliga medarbetare och på så sätt
undviker att bl a rekrytera hyrpersonal. Om fler skulle arbeta heltid skulle
rekryteringsbehoven kunna minska med 60 000 personer i Sverige inom
de närmaste åren.
Verkligheten har dock blivit en annan. Region Kronoberg ligger mycket
under rikssnittet beträffande andel av personalen som verkligen arbetar
heltid. Genomsnittlig andel heltidsarbetande inom regioner/landsting i
Sverige är 68 procent. Kronoberg har en andel på 62 procent och ligger
på plats 19 av 21. Inom primärvården i vår region är andelen
heltidsarbetande endast 42 procent, inom somatisk vård 51 procent.
Av undersköterskorna – den kategori som oftast anförs som den grupp
som ur jämställdhetssynpunkt och med hänsyn till livsinkomst är den
grupp man mest vill uppmärksamma - är andelen som arbetar heltid i
Kronoberg endast 38 procent. För kvinnor som arbetar deltid blir
pensionen sämre och inom Region Kronoberg liksom landet i övrigt är
sjukfrånvaron högre bland deltidsarbetande kvinnor.
Beträffande delade turer har inte mycket hänt och fortfarande finns
dessa kvar inom vissa avdelningar inom främst Medicinkliniken.
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:
1.Anser du att ni har lyckats att få medarbetare att arbeta heltid?

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-02-20

2.Varför ligger just Region Kronoberg så dåligt till beträffande andel
heltidsarbetande?
3.Kommer de delade turerna att vara borta under 2018?
Suzanne Frank (M)"
Beslutsunderlag

 Interpellation angående heltidsarbete i Region Kronoberg

20 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande - Ekologiskt och
närproducerat (18RGK404)
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Anna Fransson (S):
"I det av regionfullmäktige beslutade miljöprogrammet 2014-2018 finns
tydliga och ambitiösa mål för ekologiska livsmedel i vår verksamhet.
Landstinget Kronoberg och nu mera Region Kronoberg har under lång
tid legat långt framme vad gäller ekologiska livsmedel. Att vi köper
ekologiska varor och ställer etiska och sociala krav på olika sätt är bra.
Men från min och Centerpartiets sida är även det närproducerade en
viktig aspekt. I miljöprogrammet står det att vi ska följa
upphandlingsmyndighetens krav om god djurhållning samt så långt som
möjligt dela upp upphandlingen så lokala producenter har möjlighet att
lämna anbud. Detta är två saker som ofta är svårare att följa upp. Där av
mina frågor till Regionstyrelsen ordförande.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Anna
Fransson:
1. Hur arbetar vi för att köpa närproducerade varor och hur stora
mängder inhandlas av närproducerat?
2. Hur säkerställer vi att det är närproducerat?
3. Anser du att riktlinjerna behöver förtydligas eller skärpas för att arbeta
för närproducerade varor? Exempelvis finns det organisationer som
tydligt skriver "i enlighet med Svensk djurskyddslagstiftning"?
4. Hur arbetar vi och följer upp att vi så långt som möjligt delar upp
upphandlingarna så mindre producenter har möjlighet att lämna anbud?

Kallelse
Utskriftsdatum: 2018-02-20

5. Hur kan vi arbeta med upphandlingen så att även de ekologiska
varorna är närproducerade?
Sven Sunesson, Centerpartiet"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Regionstyrelsens ordförande - Angående ekologiskt
och närproducerat.

21 Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Tillgängligheten på röntgen (18RGK413)
Sammanfattning

Carina Bengtsson (C) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Det har under 2016 och -17 varit stora problem på röntgen, både i
Växjö och Ljungby. Köerna har varit oförsvarligt stora. Vi har i tidigare
fullmäktigedebatter blivit lovade att problemen skulle lösas.
Mina frågor till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande är
1. Har problemen med det nya röntgenprogrammet lösts?
2. Har köerna kunnat jobbas bort?
3. Är personalsituationen tillfredsställande?
2018-02-10
Carina Bengtsson, Centerpartiet"
Beslutsunderlag

 Interpellation till Hälso- och Sjukvårdsnämndens ordförande Tillgängligheten på röntgen

22 Svar på enkla frågor

Kallelse
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23 Mötets avslutande
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Datum:
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namn: Miklos Elmberg
adress: Hälsovägen 25, 352 63 Växjö
telefon: 0708-484735
forslag: Medborgarförslag:
Ett NP Centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning
Det finns ett behov att stötta föräldern med samordning kring barnet/ungdomen från det att man får diagnosen
och tills vidare. En undersökning som Attention (13 500 medlemmar i 58 lokala föreningar) presenterade 2014
“Till slut tar man slut” (där 1181 föräldrar svarade på frågor om vilka insatser man fått av kommun och
landsting, hur man upplever stödet från anhöriga och hur man klarar av att förena arbete och föräldraskap),
visar att och föräldrar har en svår uppgift att agera förälder och samtidigt stötta barnets/ungdomens behov. Flera
föräldrar uppger att de inte vet var de ska vända sig för att få hjälp och vad de har rätt till. Andra menar att de
vet sina rättigheter men upplever att kampen att få dem tillgodosedda är tröstlös och kräver enormt mycket tid
och ork.
En orsak till samhällets oförmåga att möta föräldragruppens behov beror troligtvis till stor del på okunskap om
funktionsnedsättningens natur och dess uttryck. Satsningarna mot gruppen blir därmed felriktade och
verkningslösa. De konsekvenser som bristande stödet till föräldrar till barn med Asperger/AST får är:
Stor andel sjukskrivningar på grund av anledningar som föräldrarna själva kan härleda till barnets
funktionsnedsättning (47 % är eller har varit sjukskrivna och 24 % uppger att de är på väg att bli det).
Försämrad sömn (30 % uppger mycket stor påverkan).
Ofta ökad stress (73 % av de svarande).
Behov av att korta arbetstiden för att klara såväl arbete som hemmasituation (63 % av de svarande har gått ner i
arbetstid med anledning av barnets funktionsnedsättning).
Försämrade relationer till släkt och vänner (42 % har mycket mindre kontakt med släkt och vänner på grund av
hemsituationen och 31 % uppger att de har mindre kontakt).
Av svaren i enkäten framgår ett tydligt behov av samordnat stöd och en förståelse hos såväl den omedelbara
omgivningen som hos myndighetspersoner för hur barnets funktionsnedsättning påverkar hela familjens
förutsättning att klara sin vardag.
”Det finns en tro på att bara för att barnet har en diagnos så får man automatiskt stöd och hjälp! Det är ju inte
sant. Först måste man ta reda på vilka eventuella rättigheter man har, det är ingen som upplyser om det bara för
att barnet fått sin diagnos. Sen måste man ta reda på hur man eventuellt skulle kunna göra för att ta del av någon
hjälp. Man måste kämpa för allt!”
Problemen och behoven finns på många plan. Viktigast här är föräldern. Orkar inte föräldern så kollapsar allt. I
andra hand kommer barnet och dess behov. Slutligen är det samhället och dess förmåga att stötta förälder och
barn. Hur löser man, som förälder, de problem man ställs inför i vardagens olika situationer? Och när det går
utanför det vardagliga och bekanta? Samhället stöttar inte upp, så som förälder måste ligga på för att man ska få
någon som helst hjälp. Som förälder tänker man sällan på att ha tid att ladda sina egna batterier och då tar man
till sist slut. Utan att man märkt av det är plötsligt energin slut. Då kommer frustrationen.
Föräldrar går ofta ner i arbetstid för att orka och hinna se till att barnet får det stöd hen är i behov av. Det är
vanligt att föräldrar känner stark oro kring sitt barns möjligheter att klara sig i skolan och i samhället och få
föräldrar känner att de får de stöd de är i behov av och har rätt till. I en del familjer har både föräldrar och barn
egen diagnos. Det är inte ovanligt att föräldrar upplever en psykisk kris i samband med den första
informationen om barnets/ungdomens funktionsnedsättning.
Många föräldrar beskriver hur de har mött en oförstående omgivning och själva har känt sig otillräckliga som
föräldrar; hur de har börjat få olika fysiska smärtor och en del kunde också beskriva hur de upplevt depression.

Även förväntningen på att man ska vara expert på sitt barn, när man själv känner sig osäker på barnets
tankevärld och beteende, kan skapa en stress och osäkerhet hos många föräldrar. Känslan av att brista i sitt
föräldraskap när man inte förstår sitt barn eller förmår förklara för omvärlden vilka behov barnet har - och inte
minst få gehör för det -gör att föräldrar inte sällan tampas med ett dåligt samvete och samtidigt en frustration
över att inte kunna hjälpa sitt barn.
Att få ett barn med Asperger/AST innebär ofta att komplexa och motstridiga processer väcks i föräldern. En
ekvation som alltför ofta blir övermäktig och gör föräldrar sjuka. Föräldrarna har därmed fastnat i olika
låsningar såsom skuldkänslor, överbeskydd, bitterhet och svårigheter att lita på omgivningen. I sitt arbete har de
sett hur praktiskt stöd, kunskap och gemenskap med andra i liknande situation haft läkande effekter.
Resultat av enkäten
Förutom uppenbar frustration över bristerna i kommuners och landstings ansvar framkom också goda exempel
och förslag på förbättringar. Oroväckande många upplevde dock en stressande tillvaro där sjukskrivningar och
ökad stress hör till vardagen. Totalt svarade 1 181 föräldrar på enkäten. Av dem är 92 % mammor och 8 %
pappor. Av de barn som föräldrarna svarade kring var 73% pojkar och 27% flickor vilket stämmer väl överens
med den procentuella fördelningen mellan könen på barnen som är inskrivna hos projektets samarbetspartner
Aspergercenter. 16% av föräldrarna uppgav att de själva har en AST-diagnos och/eller en annan
neuropsykiatrisk diagnos. 84% svarade att de inte har det.
Kunskap är nyckeln
Man efterlyser kunskap och information för egen del för att kunna hantera de utmaningar som föräldraskapet
innebär, men vill också att kunskapen ska öka hos de myndighetspersoner och inte minst i skolvärlden.
Föräldrarna lyfter i enkätens frisvar att en allmän kunskapsspridning om Asperger/AST skulle göra stor skillnad
när det kommer till bemötande, riktade insatser och fungerande stöd.
Var femte förälder är inte nöjd med den information de fick i samband med att diagnosen ställdes. För några
blev internet den enda vägen att få information. Frisvaren innehåller exempel på undermålig information där
beskedet bara har lämnats per telefon eller då den som lämnat den själv har varit osäker, otydlig och vag.
Frisvaren ger även exempel på att informationen varit för negativ. Föräldrar har då blivit lämnade ensamma
med ett svårt besked utan möjlighet att bearbeta det på ett bra sätt. Bristen på information leder till en känsla av
att känna sig lämnad och övergiven. ”Vi fick diagnoserna en fredag kl 15 och sen gick hela BUP på 5 veckors
semester. Nästa kontakt var i oktober.”
Föräldrars önskemål om information om diagnosen
Många efterlyser därför en uppföljning av den första informationen för att få möjlighet att ställa alla de frågor
de inte mäktade med vid det första besöket men också för att de vid det första tillfället varit för skakade för att
förmå att ta in vad som blev sagt. Föräldrar efterlyser också att barnet ska få information, så att inte ansvaret att
förklara helt faller på föräldrarna. Föräldrar som är missnöjda lyfter fram att de saknar information om vart de
kan vända sig för att få stöd.
Vad händer efter utredning och diagnos? Vart vänder man sig i samhället, hur kan man stötta sitt barn, vad
kommer det här att innebära för barnet är andra frågor som de önskar få information om. Man önskar få såväl
muntlig som skriftlig information. Många menar att det borde följa en obligatorisk föräldrautbildning direkt
efter att diagnosen väl har ställts.
”Man skulle behöva ha en uppföljning efter 6-12 månader för att få den info igen för att förstå hur man kan
hjälpa barnet i vardagen samt lära sig strategier att bemöta barnet bra.”
”Fick inget material, så där satt man själv med ett barn med diagnoser och visste inte vad jag skulle ta mig till.”
Bemötande vid kontakt med myndigheter efter diagnos
I frisvaren ser vi den tydliga kopplingen mellan adekvat bemötande och kunskap om funktionsnedsättningen.
Flera föräldrar motiverar undermåligt bemötande med bristande kunskap hos de myndighetspersoner som de
möter om de specifika symptom som Asperger/AST innebär. Endast knappt 4% svarar att de har mött
handläggare med adekvat kunskap medan 38 % säger att de handläggare som de möter inte eller sällan har
kunskap.
Stort behov av stöd i föräldrarollen
Ett tidigt stöd till föräldrarna kan vara avgörande för familjens möjlighet att ta hand om barnet på ett sätt som
gynnar dess utveckling.
”Vad är en anhörigkonsulent? Tror inte att det finns i vår kommun.”

”När jag ringde till kommunen och frågade om anhörigstöd kopplade man mig runt till tre olika personer som
inte visste någonting om anhörigstöd.”
”Finns inget anhörigstöd i kommunen för oss som vårdar unga. BUP ger inget föräldrastöd inte ens vid barnens
suicidförsök, habiliteringen ger bristfällig info. Viss info helt inaktuell.”
På den direkta frågan om man upplever sig vara i behov av stöd i form av rådgivning, information, avlastning
och samordning så svarade 85% av föräldrarna att de behöver stöd för egen del. Nästan var tredje förälder har
inte blivit erbjuden något stöd alls. Många har inte heller kunnat ta till sig det stöd som erbjudits. Anledningarna
det är flera men många lyfter fram de rent praktiska svårigheterna att ta sig till olika anhörigstödjande
aktiviteter. Det kan vara stora avstånd som försvårar men också att man inte har möjlighet att lämna sitt barn
under exempelvis föräldraträffen eller utbildningstillfället.
Andra poängterar att insatserna man blir beviljad eller erbjuden inte stämmer överens med behovet man har.
Här lyfter föräldrarna särskilt att de som beviljar eller erbjuder insatserna inte förstår vad familjerna behöver
eftersom kunskapen om vad AST innebär inte alltid finns. Kunskapsspridning till aktörer inom kommuner och
landsting efterlyses för att bemötandet och insatserna ska vara adekvata.
Svaren speglar en frustration över att skolan inte fungerar, att det ofta är långa väntetider för att verkligen få
beviljade insatser, svårigheter i kontakten med Försäkringskassan och bristen på hjälp till barnen/ungdomarna
själva mm. Så länge det praktiska inte fungerar i en familj är det svårt att ta till sig stödsamtal, anhöriggrupper
och föräldrautbildning.
Det här är naturliga resonemang men förhoppningen är ändå att föräldrarna ska kunna se sina egna behov och
också bli medvetna om att de har rätt till stöd för egen del. Av svaren framgår det att föräldrarna (63,1%) anser
att kommuner och landsting kan förbättra stödet genom samordning mellan olika instanser, att samarbeta mellan
olika intressenter som möter barnet i vardagen och att mer utbildning till personal anordnas.
Det är vanligt att föräldrarna själva får vara en slags sambandscentral mellan olika instanser och att de själva får
leta rätt på var de kan få den information de behöver och vilka rättigheter de har. ”Erbjuda samordnade
stödinsatser mellan olika instanser, för både barn o föräldrar. Det är svårt för en nästan utbränd förälder att själv
hitta, söka och samordna, det tar så mycket tid o kraft som man inte har.” ”Ordna en samordnare för
barnet/ungdomen, som har hela familjen i fokus och är beredd att verkligen lyssna. Kommunikation mellan
enheter fungerar mycket dåligt, att se helheten saknas. Inte skjuta ansvar över till varandra, utan hjälpas åt över
gränser, för att lösa problem. Skaffa anhörigkonsulent för funktionshinder i kommunen. Erbjuda ersättning för
att gå ner i arbetstid, för att orka med alltihop.”
Behovet av egenstöd och att föräldrarna själva får kunskaper om och förståelse för funktionshindret och dess
konsekvenser får komma i andra hand. Många efterlyser ett holistiskt synsätt där yrkesverksamma ser till hela
människans/familjens behov.
”Ha ett helhetstänk kring barnet där ett team från alla instanser samarbetar kring barnet/familjen. I dag är det
oftast jag som förälder som måste se till att instanser samarbetar, se till att möten med alla kommer till
handling!! Jag skulle önska att det fanns en koordinator som hjälte till med alla kontakter och allt det praktiska
som man som förälder behöver. Detta skulle medverka till att jag som mamma skulle helt kunna ägna min tid
till mitt barns mående!”
“Att någon gång slippa ta hand om allting. Kunna få vara en familj. Att omgivningen kunde förstå hur tärande
det är och hur trött man kan vara. Trots att barnen är vuxna fungerar de ändå inte som sådana”
Att leva med ett barn med Asperger/AST innebär ofta att man under lång tid och på ett mer genomgripande plan
tar ett stort föräldraansvar som många andra föräldrar efter hand ”växer ur.” Ett barn med AST mognar ofta
senare än sina jämnåriga, många saknar eget umgänge och föräldrar tenderar att kompensera för såväl
kompiskontakter som andra skyddsnät. Det är också ofta svårare att hitta fungerande fritidsaktiviteter till ett
barn med AST och överlag är många barn med asperger/AST knutna till hemmet långt upp i åren.
Flera föräldrar vittnar om en situation där man är småbarnsförälder under en betydligt mycket längre tid än
föräldrar till barn utan AST. ”Jag önskar mer avlastning och tid för mig. Jag har inte en enda dag eller natt där
jag kan pusta ut eller ha tid till något eget utan att ständigt passa mitt barn.” Många föräldrar uppger också att de
har svårt att frigöra tid till egna aktiviteter eftersom barnet inte kan lämnas ensamt och inte heller kan passas av
någon annan utan vidare. Vanligt vid asperger/AST är en förändringskänslighet, behov av kontinuitet och
svårighet att knyta an till andra utanför familjen. Det krävs också stor kunskap om funktionsnedsättningen hos
den som ska ta hand om barnet vilket är svårt att förvänta sig hos en ”vanlig” barnvakt.

Behovet av stöd av omgivningen är stort men få får det. ”Önskar att man blivit ‘erbjuden’ barnvakt/avlösning
ofta när sonen var liten. Kanske någon som tog med honom ut på olika saker nu när han är vuxen, som han är
intresserad av, eftersom han inte har några vänner. Som det är nu så måste jag som mamma fixa allt. Komma
med initiativ, planera och fixa, och genomföra. Det tar så mycket tid och energi!!”
Ensamheten i föräldraskapet och det tunga ansvaret att skapa och upprätthålla en fungerande vardag kring
barnet är återkommande teman i frisvaren och speglas också i frisvaren. Det är lätt att anta att släkt och vänner
kliver in och hjälper till med avlastning och stöd när en familj får ett barn med en funktionsnedsättning som
starkt präglar vardagen för familjen. Därför är det förvånande att se att mindre än 1 % upplever sig ha ”mycket
mer kontakt” (2% anser sig ha ”mer kontakt”) med släkt och vänner på grund av hemsituationen med barn med
AST. Medan 42 % upplever att de har ”mycket mindre kontakt”. 31 % uppger att de har ”mindre kontakt” än
innan. Behovet av att samhället arbetar med kompensatoriska stödinsatser får här sin delförklaring.
Att bli sjuk av föräldraskapet
”Önskar praktisk hjälp. Helgavlastning som faktiskt fungerar även för en ‘svår’ unge. Jag har stundtals varit på
gränsen till utmattning och bara gått till jobbet för att jag inte står ut hemma. Ett sätt att få en normal stund på
dagen. Detta har blivit bättre nu då sonen är äldre men ett tag drömde jag om att jag skulle bli sjuk och inlagd på
sjukhus för att få en legitim anledning att vila.”
Det främsta syftet med enkätundersökningen var att se hur föräldraskapet till ett barn med AST påverkade
föräldrarnas mående och möjlighet till en fungerande vardag med arbete, fritidsaktiviteter och socialt liv.
Attentions medlemmar som lever med barn med AST vittnar ofta om upplevelser av förhöjd stress, oro och
sömnbrist och svaren på enkätfrågorna som exempelvis rörde arbetet bekräftade bilden av att förmågan att
arbeta påverkas av det extra utmanande föräldraskapet och effekterna därav.
63 % uppger att de har behövt gå ner i arbetstid för att klara balansakten att vårda sitt barn med AST och arbeta.
Detta får naturligtvis konsekvenser för karriären och den framtida levnadsstandarden. Effekten av gå ner i
arbetstid för anhörigvård ger i långa loppet en försämrad pension och som direkteffekt en lägre inkomst som
skapar ytterligare stress. Behovet av att korta sina arbetsdagar är stort, vilket framkommer i frisvaren men
många uppger att de inte har råd och därför arbetar över sin och sin familjs förmåga.
”Jag önskar att det hade varit möjligt att arbeta mindre. Upplever att jag aldrig vilar.”
”Ekonomiskt stöd för att kunna förvärvsarbeta kortare dagar”
33% menar att de ”ofta” avbryter arbetsdagen på grund av situationer som uppstår kring barnet på grund av
dennes funktionsnedsättning. Frisvaren skvallrar bland annat om en handfallen skola som ofta tillkallar
föräldern när barnet inte klarar skolans förväntningar och av olika anledningar ”kraschar”.
Andra beskriver situationer när barnet blir hemmasittande och inte går till skolan alls och att man då har svårt
att lämna barnet hemma under längre perioder under dagen. 41 % menar att de ”ibland” lämnar arbetet på grund
av situationer som uppstår kring barnet. Sammanlagt upplever alltså 75% av föräldrarna att arbetslivet påverkas
på grund av avbrott. Flera uppger att det varit tvungna att helt sluta arbeta eftersom de inte kan kombinera
arbete med behoven hos barnet med Asperger/AST.
Generell oro i vardagen, förhöjd stress och bristande sömn, i kombination med att ha fått andra att dela sin
situation med, bidrar inte överraskande till ett svårt slitage på en människa. Ett slitage som i värsta fall kan
resultera i ohälsa och minska chanserna till exempelvis arbete. I enkätsvaren till frågan om man ”är eller har
varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom som man kan härleda till barnets funktionsnedsättning”
bekräftas misstanken om att många av föräldrarna lever med alltför hög belastning och anspänning och att
möjligheterna till vila och återhämtning är få.
På frågan om man upplevde en ökad stress på grund av barnets funktionsnedsättning så svarade 73% att de ofta
upplevde en ökad stress. 68 % kände ofta oro på grund av barnets funktionsnedsättning. ”Jag har fått en massa
egna psykiska och fysiska stressymptom. Men ingen ger mig sjukskrivning eller erbjudande om att gå ner i
arbetstid vilket skulle behövas. Jag har fått gå hos en kurator på vårdcentralen som var jättebra men fick sluta på
grund av tidsbrist.”
Flera föräldrar beskriver att de ofta upplever mycket oro kring hur deras barn ska klara sig i samhället och inte
minst i skolan. Hur ska det gå i framtiden? Vad händer om jag inte finns kvar och kan hjälpa mitt barn? Hur ska
det gå med skolan? Får jag behålla jobbet om det fortsätter så här? Och vad händer med syskonen som ofta
hamnar i skuggan av sitt funktionsnedsatta barn? Det här är återkommande frågeställningar i frisvaren och det

är tydligt att oron påverkar livet på flera sätt. Den tröttar och riskerar att man utvecklar nedstämdhet och i värsta
fall depressioner. ”Det känns som att JAG inte finns längre. Allt jag tänker handlar om mitt barn och hur dåligt
allt är omkring oss”
I flera svar berättar föräldrarna om sorg, ledsenhet och frustration över att inte veta vilka alternativa vägar som
finns för ens barn och hur man kan få hjälp att få ordning i det man ofta upplever som kaotiskt. 30 % upplever
att deras sömn är mycket påverkad (25 % svarar att sömnen är ”ganska påverkad) på grund av barnets
funktionsnedsättning. Det framkommer inte om det är stressen och oron kring barnet som stör den viktiga
sömnen eller om det är barnet som själv håller föräldern vaken.
Ett vanligt symptom vid AST är dock sömnstörningar och ojämn aktivitetsnivå. Så många som 47 % svarar att
de är eller har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom som de kan härleda till föräldraskapet kring
sitt funktionsnedsatta barn. 24% uppger att de upplever att de är på väg att bli eller borde bli sjukskrivna. Det är
alltså ungefär 70% som uppger att de har varit, är eller är på väg att bli sjukskrivna. Det är alarmerande siffror
som måste uppmärksammas.
”Jag kommer nog aldrig kunna komma tillbaka tror jag inte. Har varit sjukskriven i tre år och jag önskar att
någon har satt stopp innan. Sett att jag hade behövt hjälp innan det inte gick längre. Eller att jag hade fattat
själv. Man kan inte arbeta 100% och inte sova och leva i ett kaos hur länge som helst. Till slut tar man slut.”
Att bli sjukskriven och gå ner i arbetstid för att klara sitt föräldraskap till ett barn med Asperger/AST innebär
flera ekonomiska konsekvenser både i nutid och i framtiden. Det minskar även karriärmöjligheterna vilket i sig
är svårt att mäta i pengar men som rimligtvis borde innebära ekonomiska förluster för individen.
Sammanfattning
Det går inte att ta miste – särskilt i de fria enkätsvaren - på den stress och oro många föräldrar upplever i sitt
föräldraskap. Känslan av att förväntas ta fullt ansvar för sitt funktionsnedsatta barn och för dess behov gör att
många upplever att de bränner ut sig eller ”går på knäna”. Flera föräldrar uppger att de får agera som sitt barns
representant i de flesta möten. Som förälder förväntas du veta allt om ditt barns funktionsnedsättning och
förmedla den kunskapen vidare. Eller snarare tvingas många föräldrar att bli experter på sitt barns
funktionsnedsättning.
Den ständiga känslan av att inte räcka till på arbetet, till de andra syskonen, i kärleksrelationen och möjligheten
till återhämtning skapar känsla av vanmakt som tydligt bidrar till förhöjd risk för sjukskrivningar. Den höga
andelen föräldrar som också upplever stor påverkan på den egna sömnen indikerar också att det kan vara svårt
att balansera de olika delarna. Flera föräldrar uppger i frisvaren att de blivit sjukskrivna på grund av att barnets
skola inte fungerat och att pressen på att jonglera alla kontakter blivit för stor.
Krasst kan man konstatera att när ansvariga inte gör sitt arbete kring de här familjerna kan inte föräldrarna inte
heller arbeta. Sjukskrivningar på grund av utbrändhet tenderar att bli långdragna och påverkar möjligheterna att
planera sin karriär. Förutom det omedelbara inkomstbortfallet påverkas naturligtvis också individens pension.
Sjukskrivningarna påverkar inte bara individens levnadstandard på såväl kort som lång sikt utan innebär också
samhällskostnader som inte är försvarbara. Om samhället inte möter de här barnen och föräldrarnas behov så
riskerar kostnaderna och lidandet som blir av uteblivet stöd att vida överstiga kostnaderna och resurserna som
insatserna kräver.

Detta behov behöver med tiden omformas och anpassas utifrån individens situation och även följa med i dennes
utveckling. Det handlar om tidiga insatser, mer effektivt följa upp och samordna insatser och stöd samt att följa
barnets utveckling under sin uppväxt och vidare in i vuxenlivet. Denna samordning bör inkludera möjligheten
till befogenheter och mandat att åt föräldern ta kontakt, skapa kontakter, etablera och samordna insatser samt
följa upp befintliga insatser och stöd.
Som föräldrar till barn med NP-funktionsnedsättning kan vardagen och tillvaron variera från en hyfsat
fungerande till att vara en vardag med stress, begränsad ork och många måsten. Det ställs krav på såväl
förståelse som att utarbeta rutiner, struktur, vara med på möten och samordna olika stöd och insatser. Behovet
av samordning är många gånger stort och ansvaret att hitta lösningar vilar många gånger på föräldern. Det finns
många vägar att gå och det finns ofta många kontaktytor. Detta dokument beskriver behovet och en tänkbar väg
att gå genom att stödja föräldern med samordning och avlastning i vardagen, från det att barnet får en diagnos
tills barnet når vuxen ålder och vidare in i vuxenåldern med eller utan föräldrarnas stöd.
Beskrivning av funktionen NP-Centrum

Med NP-centrum avses en samordnad verksamhet med en helhetssyn på en persons behov av stöd och insatser
kring sin NP-funktionsnedsättning. I denna verksamhet föreställer vi oss att ett antal personer arbetar som
samordnare och avlastar föräldrar till barn eller vuxna med NP-funktionsnedsättning. Stödet skulle kunna
innefatta att ha någon form av journal eller dokumentation kring de behov och insatser som funnits, finns och
som planeras. Det bör också finnas möjlighet att samordna och sammankalla till möten och insatser för att stötta
föräldrar och deras barn med vardagen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att:
Kommunfullmäktige fattar beslut om ett NP-centrum i Växjö kommun.
Vi föreslår att även att NP-centrum skall:
* vara stöd för barn i förskola
* erbjuda rådgivning till barnet, ungdomen, den vuxna, föräldrar och personal kring hur man klarar vardagen
såväl i hemmet som i de olika miljöer som individen vistas i
* erbjuda stöd i låg/mellanstadiet. samt hjälp vid övergång från en skola/klass till en annan och även erbjuda
hjälp med övergångar i andra sammanhang
* erbjuda hjälp och stöd i högstadiet/gymnasiet och även erbjuda ombud och rådgivning
* erbjuda stöd till föräldern så denne kan upprätthålla heltidsanställning genom förslagsvis mandat,
befogenheter via ombudsman
* erbjuda rådgivning till skolor m m så föräldern avlastas under ordinarie arbetstid. Vi föreslår att beslut fattas i
samråd med föräldern men att denne får hjälp, assistans och allmän avlastning
* erbjuda hjälp i hemmet. Här finns habiliteringen men att det finns en helhetsbild och samordning via detta
NP-centrum och tilldelad samordnare
* erbjuda kartläggning av samordnare för att hitta de kontaktytor som är nödvändiga för aktuell insats och hjälp
till individen och föräldern
* samordna insatser tillsammans med andra funktioner inom kommun och landsting
* ha ett helhetsperspektiv och ha kunskap om alla insatser och allt stöd som finns insatta
* erbjuda en samordnare som är den sammanhållande länken för kommun och landsting och den huvudsakliga
kontakten mot föräldern om inget annat bestäms med föräldern
* erbjuda stöd och hjälp till praktikplats, samordning om möjligt med skolor och annan personal inblandad i
individens vardag
* erbjuda en samordnare som aktivt följer upp allt stöd och de insatser som finns insatta och regelbundet
stämma av med föräldern och/eller individen med NP-funktionsnedsättning
* dokumentera så man enkelt kan följa upp tidigare insatser och använda underlag som en kunskapsbas för att
bygga upp ett kompetenscenter
* erbjuda en samordnare som ska fungera som bollplank åt individen och/eller föräldern. Om denne inte kan
bistå föräldern ska föräldern ges möjlighet att få kontakt med de som kan hjälpa föräldern
* erbjuda stöd och hjälp till aktiviteter som hjälper individen till en fungerande vardag
* erbjuda en samordnare som om situationer uppstår som behöver lösas, agerar samordnaren med nödvändiga
resurser för att så snabbt som möjligt få en lösning på plats
* erbjuda en samordnare som om möjligt med föräldern och individens godkännande om så behövs delta på de
möten som kan tänkas bidra till att förenkla arbetet med de insatser och den hjälp som är aktuell för individen

Miklos Elmberg                                                 Sofi Poulsen
Hälsovägen 25                                                   Kungsvägen 126 B
352 63 Växjö                                                            352 44 Växjö
0708-484735                                                             0737-471027
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

§28

Svar på motion – Ökat inflytande för
personalen (17RK1692)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är intresserade av
att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning om
hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C), Göran Giselsson (M),
Roland Gustbée (M) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till motionen.
- Martina Ericsson (SD) yrkar bifall till beslutsats 1 i motionen och avslag på beslutsats 2
och 3.
- Henrietta Serrate (S) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
- Suzanne Franks (M) m.fl. bifallsyrkande till motionen.
- Martina Ericssons (SD) yrkande om bifall till beslutsats 1 i motionen och avslag på
beslutsats 2 och 3.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

Eva Johnsson (KD) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
1. Ordförande finner att regionstyrelsens arbetsutskotts förslag är huvudförslag till
beslut. Hon ställer Suzanne Franks (M) m.fl. yrkande mot Martina Ericssons (SD)
yrkande för att avgöra vilket som blir motförslag. Hon finner att Suzanne Franks (M)
m.fl. yrkande blir motförslag.
2. Voteringen verkställs därefter enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) bifallsyrkande till motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Eva Johnsson (KD)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Patrik Davidsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)
Martina Gustafsson (S)

Avstår

Avstår
Ja

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

8

6

1

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultatet 8
för, 6 mot och 1 som avstår.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 §44 RSAU Svar på motion – Angående ökat inflytande för personalen
 Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
 Motion angående ökat inflytande för personalen.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

§44

Svar på motion – Angående ökat
inflytande för personalen (17RK1692)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
har i en motion föreslagit:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är intresserade av
att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning om
hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Suzanne Franks (M) och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till
motionen röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande

Ja

Resultat

4

3

Avstår

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag med
resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
 Motion angående ökat inflytande för personalen.

Svar på motion
Diarienr: 17RK1692
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-02-02

Regionstyrelsen

Svar på motion – Angående ökat inflytande för
personalen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Sven Sunesson (c), Suzanne Frank (m), Eva Johnsson (kd) och Yngve Filipsson (l)
har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad samt
om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Svar på motion
Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården

Regionfullmäktige fastställde i november 2017 en utvecklingsstrategi för hälsooch sjukvården 2017-2027 - ”Närmare Kronobergaren”. Hur hälso- och
sjukvården är organiserad bidrar till att strategin kan förverkligas.
Regiondirektören har med anledning av strategin fått i uppdrag av regionstyrelsens
ordförande att skapa en modern organisation som för hälso- och sjukvården
närmare Kronobergaren.
I uppdraget läggs särskilt fokus ligga på:
- Hur samverkan mellan den somatiska och psykiatriska länssjukvården samt
primärvården ska utvecklas.
- Hur visionen om ”Ett sjukhus med två ingångar” förverkligas.
- Hur hela hälso- och sjukvårdsorganisationen kan förbättra olika
patientgruppers vårdprocesser.
Sida 1 av 2

Svar på motion
Diarienr: 17RK1692
Handläggare: Jens Karlsson, Ekonomiavdelningen
Datum: 2018-02-02

-

Hur hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till att alla medarbetare
känner att deras kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt.
Hur vi använder våra administrativa resurser på ett optimalt sätt.

Att inleda en utredning om intresset för att driva intraprenad på Ljungby lasarett
skulle motverka uppdragets syfte och intentionerna i strategin i nuläget.
Gemensamma verksamheter mellan Centrallasarettet i Växjö och Ljungby
lasarett

Inom ramen för Region Kronobergs regi har Centrallasarettet i Växjö och Ljungby
lasarett flera gemensamma verksamheter. Medicinklinikerna är de enda
verksamheter som inte är gemensamma mellan de båda lasaretten. Med
utgångspunkt av detta skulle införandet av en intraprenad på Ljungby lasarett
innebära stora organisatoriska förändringar för de båda lasaretten. Att dela på
dessa verksamheter skulle dessutom motverka syftet som är fastställt i strategin,
d.v.s. ett sjukhus med två ingångar.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag att utreda, erbjuda
utbildningar och ta fram nödvändiga underlag för att underlätta införande av
intraprenad medför kostnader i form av såväl interna som externa
utredningsresurser. Dessa utredningskostnader ryms inte inom ramen för befintlig
budget och den verksamhetsplan som är fastställd av regionstyrelsen för 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion Angående inflytande för personalen

Sida 2 av 2
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

§29

Svar på motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då bland
annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i Cosmic,
genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt
resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och
snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för
felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all
vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt
som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna
översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning,
under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling
gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först
kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete
som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yrkande
Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande.
Hon ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag






§39 RSAU Svar på motion - Översyn av journaler på nätet
§ 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
Motion angående översyn av journaler på nätet

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

§39

Svar på motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då bland
annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i Cosmic,
genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt
resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och
snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för
felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all
vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt
som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna
översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning,
under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling
gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först
kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete
som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 § 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

 Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Motion angående översyn av journaler på nätet

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-27

§110

Svar på motion: Översyn av journaler
på nätet (17RK1725)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
- att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i
Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt
resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och
snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för
felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all
vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt
som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna
översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning,
under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling
gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först
kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete
som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yrkanden
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till presidieberedningens förslag till beslut. Charlotta
Svanberg (S) instämmer i Michael Sjöös (S) yrkande.
Eva Johnsson (KD) yrkar på att motionen ska bifallas. Roland Gustbée (M) instämmer i
Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
- Presidieberedningens förslag till beslut
- Eva Johnssons (KD) förslag till beslut
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutat i enlighet med presidieberedningens förslag till beslut.
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-27

Votering
Votering begärs och verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för presidieberedningens förslag till beslut röstar ja
- Ledamot som röstar för Eva Johnssons (KD) förslag till beslut röstar nej
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för presidiebredningens förslag till beslut och 5 nej-röster för Eva
Johnssons (KD) förslag till beslut beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med
presideberedningens förslag till beslut.
Ledamöter

Ja

Tryggve Svensson (V)

X

Roland Gustbée (M)

Nej Avstår

X

Michael Sjöö (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

X

Ricardo Salsamendi (S)

X

Marita Bengtsson (MP)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Rolf Andersson (L)

X

Charlotte Holmström (-)

X

Charlotta Svanberg (S), ordförande

X

Summa:

10 5
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-11-27

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Motion angående översyn av journaler på nätet
 §261 RSAU Tidssättning av motion - Översyn av journaler på nätet
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1725
Handläggare: Maria Rostedt,
Datum: 2017-11-01

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Svar på motion – Motion angående översyn av journaler
på nätet

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
-

att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på
nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan
övervägas att införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga
hypoteser”.

Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat
internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en
säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos
patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över
all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna
läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att
undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av
anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat
återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen
tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen innan
den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett inledningsskede
kommer att fortsätta under 2018.
Svar på motion
Motionären lyfter en viktig fråga om vilken information som blir tillgänglig för den
enskilda patienten vid läsning av sin journal på nätet. Redan idag finns det
möjlighet till interna skyddade resonemang i samband med våld i nära relationer,
där informationen inte visas för patienten i sin journal på nätet.

Sida 1 av 3

Svar på motion
Diarienr: 17RK1725
Handläggare: Maria Rostedt,
Datum: 2017-11-01

Inera AB som koordinerar utveckling och förvaltning av gemensamma digitala
lösningar för landsting, regioner och kommuner har utvecklat Journalen. Det är en
tjänst där invånarna, via 1177 Vårdguidens e-tjänster, kan läsa journalinformation
från hälso- och sjukvården. Journal via nätet infördes i Kronoberg 26 januari 2016.
Det har varit upp till varje vårdgivare att skapa sitt lokala regelverk och vilken
information som ska visas. Med anledning av det tog Inera i september 2016 beslut
om ett gemensamt ramverk som styr invånares åtkomst till journalen. Målbilden
med ramverket är att år 2020 ska alla invånare från 16 år ha tillgång till all
information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och
sjukvård och tandvård via e-tjänsten Journalen. Ramverket ger invånarna mer
enhetlig information i Journalen på nätet oberoende av var i landet vården har
utförts.
Regionstyrelsen tog i mars 2017 beslut om att i stort följa Ineras gemensamma
principer och undantag gällande ramverket. Beslutet innebär att Region Kronoberg
följer Ineras gemensamma principer gällande undantag där det bland annat står att
”uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till
ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till
patienten” kan undantas från den enskildes direktåtkomst. Denna bestämmelse ska
tillämpas endast i undantagsfall och gäller endast patienter som är under pågående
vård och behandling. En patient som är färdigbehandlad kan inte nekas tillgång till
journaluppgifter om sig själv.
En rapport från Inera visar att 98 procent av alla patienter väljer alternativet att
läsa all information direkt, utan att vänta på att anteckningarna blir signerade.
Region Kronoberg tillämpar en fördröjning på 14 dagar för osignerad information
vilket innebär att under den tiden kan patienten inte se den informationen i sin
journal på nätet.
Region Kronoberg använder Cambio Cosmic som vårdinformationssystem och
därifrån hämtas uppgifter till journalen på nätet.
I regionen har det tillsatts en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag av
hälso- och sjukvårdsdirektören att se över vårddokumentationen. Detta görs i
samarbete med förvaltningsgruppen för Cosmic vårddokumentation. I det arbetet
kommer principen att patienten ska kunna läsa allt som skrivs i journalen ingå.
Redan idag finns möjlighet att försegla journal eller delar av journal. Beställning av
detta görs via en blankett som finns i Cosmic. Det går att försegla på enskild enhet
och tidsperiod, exempelvis fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för
försegling gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och
patienten har först kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal. I
arbetet med att se över vårddokumentationen kommer gruppen att ta fram ett
regelverk för hur försegling av journal eller del av journal kan användas.
I samtal med ordföranden för den tillsatta vårddokumentationsgruppen
framkommer att försegling av anteckning eller del av anteckning bör vara ett bättre
alternativ än att använda det sökord som motionären föreslår. Frågan kommer att
hanteras vidare under 2018.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1725
Handläggare: Maria Rostedt,
Datum: 2017-11-01

Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna har beaktats.

Charlotta Svanberg
Ordförande Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Motion angående översyn av journaler på nätet
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§12

Svar på motion – Funka för livetmässa (17RK1895)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen medverkar i
Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens betydelse som
viktig aktör inom området funktionsnedsättning.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M), Suzanne Frank (M), Yngve Filipsson (L), Martina Ericsson (SD)
och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till motionen.
- Ordförande Robert Olesen (S), Magnus Carlberg (S) och Emelie Öberg (S) yrkar bifall
till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Roland Gustbées (M) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Han ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Roland Gustbée (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
Ledamot

Ja

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej

Nej

Avstår

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-29

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Ragnar Lindberg (S)

Ja

Emelie Öberg (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Martina Gustafsson (S)

Ja

Robert Olesen (S), ordförande

Ja

Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med resultat 8 för,
7 mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M), Göran Giselsson (M) och Yngve Filipsson (L)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-29

Beslutsunderlag

 §19 RSAU Svar på motion – Funka för livet-mässa
 Svar på motion - Funka för livet-mässa.
 Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-17

§19

Svar på motion – Funka för livetmässa (17RK1895)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen medverkar i
Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens betydelse som
viktig aktör inom området funktionsnedsättning.
Yrkanden
- Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen.
- Eva Johnsson (KD) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Roland Gustbées (M)
yrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Roland Gustbées (M) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Funka för livet-mässa.
 Motion- Medverkan i "Funka för livet"- mässa

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-01-17

Svar på motion
Diarienr: 17RK1895
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-15

Regionstyrelsen

Svar på motion – Funka för livet-mässa

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Sammanfattning
Roland Gustbée (M) och Ingemar Swalander (M) har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ombesörja att regionen
medverkar i Funka för livet-mässan i april 2018, på ett sätt som visar på regionens
betydelse som viktig aktör inom området funktionsnedsättning.
Svar på motion
Roland Gustbée (M) ställde interpellation till regionstyrelsens ordförande vid
regionfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017. Innehållet i
interpellationssvaret utgör grunden för regionstyrelsens inställning i ärendet även i
beredning av motionssvaret.
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 enligt underlag
till 100 000 kronor för år 2018. Förfrågan har beretts inom ramen för det bidrag
till ideella föreningar och organisationer som Region Kronoberg förfogar över.
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. Beslut om
bidrag till ideella föreningar och organisationer bereds av kansliavdelningen och
beslut fattas av regiondirektören.
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.
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1895
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-12-15

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 kronor 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.
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.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Utöver det anslag i kontanta medel som det kostar att delta på mässan (100 000 kr)
så krävs även arbetstid för att delta i projektgruppen. Verksamheternas bedömning
är att tiden som har avsatts för ändamålet under föregående år inte står i relation
till mervärdet av att delta.
Eftersom det är ett privat företag som anordnar mässan och ansöker om
deltagande samt finansiering ser Region Kronoberg ingen möjlighet att finansiera
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 §).

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion angående Funka för livet-mässan
Motionssvar angående Funka för livet-mässan
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

§30

Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare
ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta för att
det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att utveckla en
laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan beslut fattas om
laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas avseende förutsättningar,
kostnader och finansiering. Införandet berör såväl investering som drift och beslut fattas
därför i samband med den årliga investeringsplanen.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande ändringsyrkande till beslutsats 1 i
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut:
"att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser och fastigheter för senare
ställningstagande i regionstyrelsen."
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), Göran Giselsson
(M) och Eva Johnsson (KD).
Beslutsordning
Ordförande finner efter överläggningarna i ärendet att regionstyrelsen beslutar enligt
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med ordförandes ändringsyrkande.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-20

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionfullmäktige, februari 2018
Beslutsunderlag

 §40 RSAU Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

§40

Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta för att
det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att utveckla en
laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan beslut fattas om
laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas avseende förutsättningar,
kostnader och finansiering. Införandet berör såväl investering som drift och beslut fattas
därför i samband med den årliga investeringsplanen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP) och ersättaren Eva
Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.

Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2018-02-12

Motion till regionfullmäktige
Laddstolpar på regionens samtliga arbetsplatser
I Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018 som är mycket
ambitiöst framgår det att vi ska arbeta för att minska vår
klimatpåverkan.
Bland annat står det att vår minskning 1990-2025 av klimatpåverkande utsläpp ska vara högst
i riket. Vi skriver också att Kronobergs län ska bli ett ”plusenergilän” där delmålet är att till
2025 ska 80 % av den totala energianvändningen komma från förnyelsebara källor.
För att nå dessa mål måste vi vidta åtgärder redan nu. Denna typ av mål förutsätter både
investeringar och förändring av resmönster mm som gör att det tar tid. Vi som offentlig aktör
måste visa vägen och vara goda förebilder i miljöarbetet. Vi ser att det finns ett intresse runt
om i länet för att vara klimatsmarta, men omställningen upplevs som besvärlig.
Ett sätt som jag ser som en relativt enkel åtgärd för att stimulera omställningen till en
klimatsmart fordonsflotta i länet är att Region Kronoberg ser till att det finns laddinfrastruktur
för elbilar på Region Kronobergs samtliga arbetsplatser.
Jag föreslår att:
 Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att
arbeta för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på
Regionen Kronobergs samtliga arbetsplatser.
Thomas Haraldsson
Centerpartiet
Regionfullmäktigeledamot

Svar på motion
Diarienr: 17RK2241
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2018-02-20

Regionstyrelsen

Svar på motion – Laddstolpar till regionens samtliga
arbetsplatser

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs fastigheter och arbetsplatser för senare
ställningstagande i regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.

Sammanfattning
Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta för
att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att
utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan beslut
fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas avseende
förutsättningar, kostnader och finansiering. Införandet berör såväl investering som
drift och beslut fattas därför i samband med den årliga investeringsplanen.
Svar på motion
Nuläge

Ett arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs
arbetsplatser har delvis redan påbörjats.
Under 2016 installerades laddstolpar till besökare på sjukhusen, med
delfinansiering från Naturvårdsverkets investeringsfond Klimatklivet. Regionen
har idag följande utbyggda laddinfrastruktur:


Centrallasarett i Växjö - två parkeringsplatser med semisnabb laddning.



Ljungby lasarett - två parkeringsplatser med semisnabb laddning.



Folktandvården Linné på Teleborg - en parkeringsplats med normalladdning.



Vid den nya byggnaden för psykiatrin på Sigfridsområdet kommer två
parkeringsplatser med semisnabb laddning att installeras under 2019.
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För tillfället debiteras inte besökare för använd el, men en översyn av avgifter och
debiteringssystem behöver göras.
Under året har laddstolpar för bilpoolsbilar prioriterats. Bedömningen är att 40-50
procent av bilpoolsbilarna skulle kunna utgöras av elbilar De flesta sträckor som
körs med bilpoolen är under sex mil och räckvidden på en elbil är idag 15-20 mil.
Transport har lämnat ett äskande på 550 000 kronor för 12 laddstolpar, vilket
motsvarar 24 parkeringsplatser, till Sigfridsområdet, Ljungby lasarett och CLV. En
inventering av hur verksamhetsbilar används i organisationen har nyligen
genomförts. Utifrån denna kommer en översyn göras av vilket drivmedel som är
lämpligt för olika verksamheter.
Det finns redan idag en efterfrågan från medarbetare att ladda sina bilar, men
eftersom laddning av elbil på arbetet är en skattepliktig förmån krävs i så fall att
Region Kronoberg debiterar sina medarbetare för tjänsten. En del landsting och
regioner väljer att istället handla upp denna tjänst, så att medarbetaren betalar
direkt till leverantören.
Antalet arbetsplatser

Region Kronoberg har 57 arbetsplatser i länet, varav 45 i inhyrda lokaler och 12 i
ägda lokaler. Ett införande av laddmöjlighet på de inhyrda arbetsplatserna kräver
att Region Kronoberg för en dialog med samtliga fastighetsägare för att undersöka
förutsättningarna. För att utreda vilka arbetsplatser som är lämpliga behöver en
inventering utföras av arbetsplatsernas nätkapacitet och behov av
laddningsmöjligheter.
Region Kronoberg för även en diskussion med länsstyrelsen om att i samarbete
med länsstyrelserna och regionerna i Blekinge och Kalmar ta fram en regional plan
för förnybara drivmedel och el. I statsbudgeten är regionala planer för förnybara
drivmedel prioriterade under 2018 och länsstyrelserna har fått i uppdrag att driva
arbetet. Frågan har varit uppe i GreenActs styrgrupp och kommer att drivas vidare
i GreenActs samhandlingsgrupp och temagrupp.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Nedan följer en preliminär uppskattning av kostnaderna för att erbjuda laddstolpar
på Region Kronobergs samtliga arbetsplatser.
En semiladdare kostar ca 50 000 kronor, inklusive installation. Beräkningarna är
gjorda för en semiladdare med en enkel installation. Installationskostnaden kan
variera mycket beroende på fastigheternas elutrustning, vid en mer komplicerad
installation kan kostnaderna bli större. En korrekt ekonomisk bedömning kan
därför göras först efter en inventering av fastigheterna.
Region Kronoberg har möjlighet att ansöka om delfinansiering upp till 50 procent
från Klimatklivet.


En laddstolpe på varje arbetsplats - ca 2,7 miljoner kr.
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En laddstolpe på varje arbetsplats där Region Kronoberg är fastighetsägare ca 400 000 kr.
Installation av laddstolpar till tjänstebilar på Sigfridsområdet, Ljungby lasarett
och Centrallasarettet - ca 550 000 kr (äskande i budget finns).
Installation av laddstolpar till personal på sjukhusområdena (CLV, Sigfrid,
Ljungby). Uppskattat antal sju - ca 350 000 kr.
Kostnad för elförbrukning tillkommer. Operatörer i Sverige debiterar mellan
1-3 kr per minut för att ladda.
Konsultkostnad bl.a. för inventering av fastigheterna.

Eftersom införande av laddstolpar berör såväl investering som drift ska beslut om
eventuellt införande fattas i samband med den årliga investeringsplanen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
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BESLUT
Datum
2017-11-20

Ärendenummer

201-4846-2017

Region Kronoberg
Sänds till: region@kronoberg.se

VALKRETS, KRONOBERGS LÄNS LANDSTING (REGION
KRONOBERG)
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att fastställa att Kronobergs läns landsting utgör en enda
valkrets från och med valet 2018.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Regionfullmäktige har den 17 november 2017 beslutat att Kronobergs län ska
utgöra en enda valkrets.
BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ
Av 4 kap. 5 § vallagen (2005:837) framgår att landstinget är en enda valkrets, om
inte fullmäktige beslutar att dela in landstinget i två eller flera valkretsar. Av 4
kap. 8 § vallagen framgår att indelningen i valkretsar ska beslutas av
landstingsfullmäktige senast den 31 oktober året före det valår då den nya
indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara fastställt av
länsstyrelsen.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Kronobergs läns landsting (Region Kronoberg) var vid förra valet indelat i två
valkretsar. Regionfullmäktige har nu beslutat att Kronobergs län ska utgöra en
enda valkrets. Länsstyrelsen fastställer i enlighet med regionfullmäktiges
framställan att Kronobergs läns landsting ska utgöras av en enda valkrets från och
med valet 2018.
DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Detta beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden. Överklagandet ska ha
kommit in till länsstyrelsen (kronoberg@lansstyrelsen.se) alt 351 86 Växjö, inom

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende
Ann Jonasson

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen.se

Webbplats
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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BESLUT
Datum
2017-11-20

Ärendenummer
201-4846-2017

tre veckor från den dag beslutet kungjordes i ortstidning och Post- och Inrikes
Tidningar.
DE SOM DELTAGIT I BESLUTET
Beslutet har fattats av chefsjurist Louise Jeppsson med länsjurist Ann Jonasson
som föredragande.

Louise Jeppsson
Chefsjurist
Ann Jonasson
Länsjurist

Kopia till:

Valnämnden, valnamnden@vaxjo.se
Valmyndigheten, registrator@val.se
SCB, Valsektionen, scb@scb.se

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-27

§
112.

Indelning i valkretsar i val till regionfullmäktige 2018
16RK1433
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018 samt
att överlämna beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län för fastställande.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 mars 2017 beslutat att förorda
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018, samt att
tillfråga länets kommuner i ärendet. Beslut om indelning i valkretsar ska fattas av
regionfullmäktige senast den 31 oktober året före valår.
Markaryds kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun,
Lessebo kommun, Alvesta kommun har tillstyrkt alt. inget att erinra mot
regionstyrelsens förslag. Ljungby kommun förordar att Kronobergs län utgörs av två
valkretsar. Älmhults kommun har ej inkommit med synpunkter.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att Kronobergs län utgör en enda valkrets vid val till regionfullmäktige 2018 samt
att överlämna beslutet till Länsstyrelsen i Kronobergs län för fastställande.
Expedieras till
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länets kommuner
Kanslidirektör
Beslutsunderlag
 §172 RS Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
 §238 RSAU Valkretsindelning i val till regionfullmäktige 2018
 Förslag till beslut - Indelning av valkretsar
 Beslut om indelning i valkretsar, tjänsteskrivelse
Paragrafen är justerad
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Interpellation till Anna Fransson (S) Regionstyrelsens ordförande.

Situationen på BB-förlossning
I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om graviditeter, förlossningar
och nyfödda barn. I denna rapport är det glädjande att läsa att Kronoberg ligger väl till i
förhållande till riket. Men sedan underlaget i rapporten togs har mycket hänt på BBförlossning i Kronoberg. Mia Ahlberg, förbundsordförande för Barnmorskeförbundet och
forskare kring förlossningsskador, lyfter i samband med denna rapport att det finns en tydlig
koppling mellan hög patientbelastning, personalbrist och ökade förlossningsskador. Faktorer
som vi nu vet att vi står inför bland annat då flera av våra barnmorskor efter sommarens
situation valt att säga upp sig. Barnmorskorna uttryckte att de inte kan ha ansvar för både
mamma och barn i den situation som råder och där det är stora risker att något kan gå fel och
kan kosta liv.
Förlossningsvården har både i landet och i Region Kronoberg under de senaste åren haft stora
utmaningar. Dels för att det fötts allt fler barn i vårt län samtidigt som det inte har skett
nyrekryteringar i den takt som behovet ökat, men en allvarlig brist måste har varit att inte
kunnat tillvara ta de utbildade barnmorskorna som nu valt att gå till andra anställningar, oftast
inom regionen. Jag nåddes av nyheterna att regionen skrivit avtal, för att klara av rådande
situation, ge barnmorskor som väljer att stanna kvar ett arvode på ett par tusen till dess att
miniminivån på avdelningen höjts men senast fram till år 2019. Med anledning av
ovanstående är mina frågor:
1. Hur många ordinarie och utbildade barnmorskor är idag i tjänst på förlossningen?
2. Hur löser ni behovet på kompetent personal på BB förlossning idag när många sagt
upp sig?
3. Hur säkerställer ni mödrars och barns patientsäkerhet med att minimera
förlossningsskador då det finns tydliga samband mellan ökade förlossningsskador och
brist på personal? Känner du Anna någon oro över denna situation på BB förlossning
och att vi riskerar ökade förlossningsskador när det inte finns tillräckligt specialiserad
ordinarie personal som känner till verksamheten?
4. Vad gör regionen för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom
förlossningsvården?
5. Dessa särskilda tidsbegränsande arvoden är det en långsiktig lösning som tagits i
dialog med berörd personal?
6. Har likande arvoden betalats ut till andra yrkesgrupper i vår region d.v.s. tillfälliga
löneökningar som vi sedan dragit tillbaka?
Växjö den 6 februari 2018
Anna Zelvin
Kristdemokraterna
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Till Personalutskottets ordförande Robert Olesen

Interpellation angående heltidsarbete i Region Kronoberg
Att arbeta heltid och rätten att arbeta heltid var ett huvudnummer i socialdemokraternas valrörelse
2014. Enligt Region Kronobergs budget för 2018 skall delade turer avskaffas.
Vi moderater delar uppfattningen att rätten till att arbeta heltid är viktigt. Jämställdhetsaspekterna
är en viktig anledning till heltidsarbete liksom möjligheterna att försörja sig. Det är också viktigt att vi
som arbetsgivare tar tillvara kompetensen hos befintliga medarbetare och på så sätt undviker att bl
a rekrytera hyrpersonal. Om fler skulle arbeta heltid skulle rekryteringsbehoven kunna minska med
60 000 personer i Sverige inom de närmaste åren.
Verkligheten har dock blivit en annan. Region Kronoberg ligger mycket under rikssnittet beträffande
andel av personalen som verkligen arbetar heltid. Genomsnittlig andel heltidsarbetande inom
regioner/landsting i Sverige är 68 procent. Kronoberg har en andel på 62 procent och ligger på plats
19 av 21. Inom primärvården i vår region är andelen heltidsarbetande endast 42 procent, inom
somatisk vård 51 procent.
Av undersköterskorna – den kategori som oftast anförs som den grupp som ur jämställdhetssynpunkt
och med hänsyn till livsinkomst är den grupp man mest vill uppmärksamma - är andelen som
arbetar heltid i Kronoberg endast 38 procent. För kvinnor som arbetar deltid blir pensionen sämre
och inom Region Kronoberg liksom landet i övrigt är sjukfrånvaron högre bland deltidsarbetande
kvinnor.
Beträffande delade turer har inte mycket hänt och fortfarande finns dessa kvar inom vissa
avdelningar inom främst Medicinkliniken.
Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor:
1. Anser du att ni har lyckats att få medarbetare att arbeta heltid?
2. Varför ligger just Region Kronoberg så dåligt till beträffande andel heltidsarbetande?
3. Kommer de delade turerna att vara borta under 2018?

Suzanne Frank (m)
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Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson
Angående ekologiskt och närproducerat
I det av regionfullmäktige beslutade miljöprogrammet 2014-2018 finns tydliga och ambitiösa
mål för ekologiska livsmedel i vår verksamhet. Landstinget Kronoberg och nu mera Region
Kronoberg har under lång tid legat långt framme vad gäller ekologiska livsmedel. Att vi köper
ekologiska varor och ställer etiska och sociala krav på olika sätt är bra. Men från min och
Centerpartiets sida är även det närproducerade en viktig aspekt. I miljöprogrammet står det att
vi ska följa upphandlingsmyndighetens krav om god djurhållning samt så långt som möjligt
dela upp upphandlingen så lokala producenter har möjlighet att lämna anbud. Detta är två
saker som ofta är svårare att följa upp. Där av mina frågor till Regionstyrelsen ordförande.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Anna Fransson:
1. Hur arbetar vi för att köpa närproducerade varor och hur stora mängder
inhandlas av närproducerat?
2. Hur säkerställer vi att det är närproducerat?
3. Anser du att riktlinjerna behöver förtydligas eller skärpas för att arbeta för
närproducerade varor? Exempelvis finns det organisationer som tydligt skriver
”i enlighet med Svensk djurskyddslagstiftning”
4. Hur arbetar vi och följer upp att vi så långt som möjligt delar upp
upphandlingarna så mindre producenter har möjlighet att lämna anbud?
5. Hur kan vi arbeta med upphandlingen så att även de ekologiska varorna är
närproducerade?
Sven Sunesson, Centerpartiet
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2018-02-10

Interpellation till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande
Charlotta Svanberg angående tillgängligheten på röntgen.
Det har under 2016 och -17 varit stora problem på röntgen, både i Växjö och
Ljungby. Köerna har varit oförsvarligt stora. Vi har i tidigare fullmäktigedebatter blivit
lovade att problemen skulle lösas.
Mina frågor till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande är
1. Har problemen med det nya röntgenprogrammet lösts?
2. Har köerna kunnat jobbas bort?
3. Är personalsituationen tillfredsställande?
:
2018-02-10
Carina Bengtsson, Centerpartiet

