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Regionfullmäktige
Datum: 2019-11-27
Tid: 09:00Plats: 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

Britt-Louise Berndtsson (C), ordförande
Pernilla Sjöberg (M), vice ordförande
RosMarie Jönsson Neckö (S), 2:e vice ordförande
Mikael Johansson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Roland Gustbée (M)
Pernilla Tornéus (M)
Ida Eriksson (M)
Marcus Walldén (M)
Bo Frank (M)
Göran Giselsson (M)
Oliver Rosengren (M)
Soili Lång Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Catharina Winberg (M)
Ingemar Swalander (M)
Sven Sunesson (C)
Carina Bengtsson (C)
Patrik Davidsson (C)
Golnoush Lundén Keshavarzi (C)
Thomas Haraldsson (C)
Andreas Håkansson (C)
Eva Johnsson (KD)
Anna Zelvin (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Patrik Åkesson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Gunnar Nordmark (L)
Maria Grans (L)
Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)
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Peter Freij (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Joakim Pohlman (S)
Lovisa Alm (S)
Ragnar Lindberg (S)
Martina Gustafsson (S)
Stefan Jönsson (S)
Sara Rosén Andersson (S)
Michael Sjöö (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Frida Christensen (S)
Lars-Olof Petersson (S)
Tony Lundstedt (S)
Christina Bertilfelt (S)
Karl Paine (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Kerstin Wiréhn (V)
Matthias Sjöberg (V)
Christer Persson (V)
Jerker Nilsson (V)
Melena Jönsson (SD)
Jeanette Schölin (SD)
Iréne Augustsson (SD)
Simon Bring (SD)
Yvonne Erlandsson (SD)
Heino Johannesson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Ted Strand (SD)
Ersättare

Olja Pekusic (S)
Matija Rafaj (S)
Emelie Öberg (S)
Anton Härder (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Tomas Thornell (S)
Monica Widnemark (S)
Conny Simonsson (S)
Julia Berg (S)
Mikael Jeansson (S)
Marianne Nordin (S)
Tobias Karlsson (S)
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Eva Ballovare (S)
David Svensk (S)
Anne Karlsson (S)
Hugo Hermansson (S)
Ulla-Britt Storck (S)
Ingrid Johansson (S)
Robin Hansen (S)
Tilda Ragnarsson (M)
Iréne Bladh (M)
René Jaramillo (M)
Lena Wibroe (M)
Margareta Schlee (M)
Sigvard Jakobsson (M)
Håkan Belin (M)
Suzanne Frank (M)
Sonja Emilsson (M)
Matz Athley (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Björn Tisjö (M)
Benjamin Stynsberg (M)
Thomas Nordahl (M)
Kenth Lassen (SD)
Christoffer Persson (SD)
Robin Berg (SD)
Per Nilimaa (SD)
Erika Fernestam (SD)
Christer Svensson (SD)
Oskar Andersson (SD)
Jan Lorentzson (SD)
Stefan Willforss (C)
Vidar Lundbeck (C)
Angelica Karlsson (C)
Judit Svensson (C)
Cecilia Cato (C)
Marie-Louise Hilmersson (C)
Bengt-Göran Birgersson (C)
Maria Svensson Lundin (KD)
Rut Björkström (KD)
Ricardo Chavez (KD)
Gustaf Bergström (KD)
Björn Dahlén (KD)
Per Åberg (V)
Saga Sunniva Bergh (V)
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Tobiaz Kowalski (V)
Carin Högstedt (V)
Staffan Sandström (V)
Eva R Ericsson (L)
Ann-Margreth Willebrand (L)
Matti Welin (L)
Bo Bergsjö (L)
Rolf Andersson (L)
Lina Yosefi (L)
Övriga kallade
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1

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.

2

Val av justerare och justeringsdatum
Förslag till beslut

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

3

Allmänhetens frågestund, klockan 9.05
(max 30 min)
Förslag till beslut

Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten
möjlighet att ställa frågor inom Region Kronobergs kompetensområde.
Frågestunden varar maximalt 30 minuter. Fråga som ställs ska vara på
maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på en minut.
Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.
Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

4

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

5

Inkomna interpellationer
Förslag till beslut

Regionfullmäktige medger 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:


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



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



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



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



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



Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Roland Gustbée (M) - Hur minskar vi utsläpp från
engångsartiklar och vårdkonsumtion?
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Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson
(M) om krav på schyssta villkor

6

Lägesrapport - Nytt akutsjukhus i Växjö
(19RGK220)

7

Halvårsrapport patientnämnden 2019
(19RGK1698)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I patientnämndens halvårsrapport redogörs för bland annat
patientnämndens uppdrag och roll. Vidare redovisas för antalet inkomna
ärenden och klagomål till patientnämnden, svarstider samt av nämnden
framtagna rapporter.
Patientnämnden beslutade § 30/19 att fastställa patientnämndens
halvårsrapport 2019 samt överlämna den till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Halvårsrapport patientnämnden 2019
Halvårsrapport patientnämnden 2019
§ 30 Patientnämnden Halvårsrapport patientnämnden 2019
§303 RSAU Halvårsrapport patientnämnden 2019
§249 RS Halvårsrapport patientnämnden 2019
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8

Sändning av regionfullmäktige 2020
(19RGK209)
Förslag till beslut

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

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

 Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2020
 §296 RSAU Sändning av regionfullmäktige 2020
 §242 RS Sändning av regionfullmäktige 2020
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9

Annonsering av regionfullmäktige 2020
(19RGK1908)
Förslag till beslut

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

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

 Förslag till beslut - Annonsering av regionfullmäktige 2020
 §297 RSAU Annonsering av regionfullmäktige 2020
 §243 RS Annonsering av regionfullmäktige 2020

10 Modell för uppräkning av administrativa
taxor (19RGK55)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
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Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Sammanfattning

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

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

11 Lån till RyssbyGymnasiet AB
(19RGK452)
Förslag till beslut

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

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






Förslag till beslut - Lån till RyssbyGymnasiet AB
Skuldförbindelse
§300 RSAU Lån till RyssbyGymnasiet AB
§246 RS Lån till RyssbyGymnasiet AB
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12 Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen
(19RGK1444)
Förslag till beslut

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

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

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

13 Partistöd 2020 (19RGK208)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
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Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd
till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av
regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i
regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som
fastställdes av regionfullmäktige § 78/18. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett
mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år.
Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt av regeringen till 47 300 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet
har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 §
första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget
partistöd för nästkommande år.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

94 600

1 797 400

1 892 000

Moderaterna

14

94 600

1 324 400

1 419 000

Centerpartiet

7

94 600

662 200

756 800

Sverigedemokraterna 8

94 600

756 800

851 400

Vänsterpartiet

5

94 600

473 000

567 700

Kristdemokraterna

5

94 600

473 000

567 700

Liberalerna

3

94 600

283 800

378 400

Totalt

61

662 200

5 770 600

6 433 000

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2020
 §302 RSAU Partistöd 2020
 §248 RS Partistöd 2020
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14 Upphävande av beslut om
avsiktsförklaring avseende mark i
Räppe (19RGK220)
Förslag till beslut

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

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

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

15 Taxor och avgifter – hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Förslag till beslut

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

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


Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift

Uteblivet från

Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor

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


Inga förslag till förändringar

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


Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till
300 kronor per övernattning

Regionstyrelsen beslutade § 251/19 att återremittera frågan avseende
egenavgift för hörapparater till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Beslutsunderlag









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

16 Samordningsförbundet Värend – Ny
medlem och reviderad förbundsordning
(19RGK134)
Förslag till beslut

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

Samordningsförbundet Värend svarar för finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och
Växjö. Uppvidinge kommun har nu ansökt om medlemskap till
samordningsförbundet. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
Värend beslutade den 11 oktober 2019 att rekommendera
samordningsförbundets medlemmar att godkänna förslag till ny
förbundsordning. I förslag till ny förbundsordning ingår Uppvidinge
kommun som medlem. Ny förbundsordning föreslås gälla från och med
den 1 januari 2020. Förutom revidering av förbundets medlemmar är
förslag till ny förbundsordning oförändrad jämfört med nuvarande
förbundsordning.

Kallelse

Förbundets medlemmar täcker kostnader för förbundets verksamhet och
fördelas genom att Försäkringskassan bidrar med hälften, Region
Kronoberg med en fjärdedel och kommunerna med en fjärdedel.
Andelen som Region Kronoberg finansierar är oförändrad i förslag till ny
förbundsordning. Den totala kostnaden för regionen kan däremot
variera beroende på förbundets tilldelade budget.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ny medlem och reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
 Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap
från Uppvidinge kommun
 Styrelsemötesprotokoll 2019-10-11 Samordningsförbundet Värend
 §306 RSAU Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och
reviderad förbundsordning
 §252 RS Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad
förbundsordning

17 Redovisning av obesvarade motioner
och medborgarförslag 2019 (19RGK69)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till
regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde
redovisa de motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2019 har hittills 19 motioner inkommit, varav tio inte
slutbehandlats. Därutöver finns en inte slutbehandlad motion från 2016.
De motioner som inte slutbehandlats är:
- Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet (16RK1968).
Regionfullmäktige beslutade § 331/17 att remittera motionen till
folkhälsoberedningen för utvärdering av tidigare och andra regioners
ersättningsmodeller samt att den behandlas under hösten 2017.
Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.

Kallelse

- Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris
(19RGK1775). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region
Kronoberg! (19RGK1728). Motionen behandlas av regionfullmäktige i
februari 2020.
- Motion - Matkulturpris (19RGK1700). Motionen behandlas av
regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Glöm inte lasarettens historia (19RGK1658). Motionen
behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län
(19RGK1643). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
(19RGK1624). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november
2019.
- Motion - Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (19RGK1460).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Fler sommarjobb i Region Kronoberg (19RGK1239).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg
ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
(19RGK1109). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november
2019.
- Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för
barn och unga under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på
regionfullmäktige i april 2020.

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

 Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag

Kallelse

 §299 RSAU Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019
 §245 RS Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
2019

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

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

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

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

Kallelse

 §292 RSAU Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region
Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från
2010 och framåt
 §238 RS Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region
Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från
2010 och framåt

19 Svar på motion – Inför pensionärsrabatt
i kollektivtrafiken (19RGK1460)
Förslag till beslut

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

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

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

Kallelse

20 Svar på motion – Inkludera alla i det nya,
elektroniska samhället (19RGK1624)
Förslag till beslut

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

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

 Svar på motion - Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
 Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
 §294 RSAU Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska
samhället
 §240 RS Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska
samhället

Kallelse

21 Svar på motion – Ny ersättningsmodell i
vårdvalet (16RK1968)
Förslag till beslut

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

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

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

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

Kerstin Wirehn (V) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

Kallelse

"Vi kunde läsa i tidningarna om ett par från Ljungby som i
samband med förlossning åkte fram och tillbaka mellan hemmet och
BB i Växjö för att slutligen tvingas föda utomhus. Det var inte detta
kommuninvånarna i Ljungby blev lovade när BB i Ljungby lades ner,
tvärtom motiverades det av att säkerheten och tryggheten skulle ökas. I
detta fall är det uppenbart att det blivit fel och att det ledde till en
traumatisk förlossning vilket är mycket olyckligt.
Min fråga är därför:
- Vilka slutsatser har dragits av detta misslyckande och vad har gjorts för
att det inte ska hända igen?"
Beslutsunderlag

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

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

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):
"Sommaren 2018 rapporterades att inga ultraljudsundersökningar för
gravida kunnat genomföras på Ljungby lasarett sen april då personal med
ultraljudskompetens saknades. Detta skulle lösas framförallt genom att
utbilda fler barnmorskor i ultraljud.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
- Är det nu möjligt för gravida att genomgå ultraljudsundersökning på
Ljungby lasarett?
- Om inte, när väntas det vara möjligt igen?
- Vilka åtgärder vidtas för att liknande situation inte ska uppstå igen?"
Beslutsunderlag

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

Kallelse

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

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till
personalutskottets ordförande Sven Sunesson (C):
"Den 1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdens
kuratorer. Syftet med införandet av legitimationen är främst att öka
patientsäkerheten. På SKLs hemsida kan man läsa följande: 'Grunden för
legitimation blir på sikt en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen, som
kräver en ny yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier (60 hp)
efter socionomutbildning eller motsvarande. Fram till den 1 juli 2024
gäller övergångsregler och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator
kan utfärdas till den som har socionomexamen eller annan relevant
examen och har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i
minst fem år. För dem som har relevant vidareutbildning, exempelvis en
magisterexamen i socialt arbete eller steg 1 psykoterapiutbildning, är det
tillräckligt att ha varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i
minst två år.'
I mars 2019 skickade Socialdemokraterna en skrivelse till
personalutskottet med uppmaningen att snarast inleda arbetet med att ha
fram en handlingsplan för införande av legitimation för hälso- och
sjukvårdskuratorer. Totalt var 84 kuratorer anställda i Region Kronoberg
vid tillfället för skrivelsesvaret.
1. Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs
verksamhet?
2. Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?
3. Hur många av dessa möter kraven för legitimation?
4. Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå
legitimation inom 5-årsperioden?
I svaret på skrivelsen i våras fick vi besked om att Linnéuniversitetet
ansökt om att få examensrätt för påbyggnadsutbildningen och att
'Region Kronoberg har för avsikt att föra dialog om utbildningens
innehåll med de närliggande lärosäten som erhåller examinationsrätt.'

Kallelse

Enligt uppgift ska Linnéuniversitetet sen dess ha dragit tillbaka sin
ansökan. Hälsohögskolan i Jönköping ska ha ansökt.
5. Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av att
de dragit tillbaka sin ansökan?
6. Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som fått
respektive ansökt om examensrätt?
I svaret i skrivelsen framkom att Region Kronoberg inte tar emot några
studerande från Socionomprogrammet över huvud taget, detta trots att
vi har hälso- och sjukvårdskuratorer som genomgått VFUhandledarutbildning. Anledningen uppgavs vara 'att Region Kronoberg
är i en avtalsprocess med Linnéuniversitetet angående
verksamhetsförlagd utbildning inom Socionomprogrammet.'
7. När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från
Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?
Som generellt svar på skrivelsens uppmaning att ta fram en
handlingsplan fick vi att Region Kronoberg avvaktar besked om
detaljerat regelverk och examensrätt för påbyggnadsutbildning men att
det parallellt med avvaktandet inletts diskussioner 'om var och hur
verksamheten på effektivaste sätt ska använda legitimerade hälso- och
sjukvårdskuratorer.'
8. När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region
Kronoberg ska använda och kompensera hälso- och
sjukvårdskuratorslegitimering?
9. På vilka sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer i
våra verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin
utbildning för att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator?"
Beslutsunderlag

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

Kallelse

25 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M) om
införandet av barnrättsbaserade
beslutsunderlag (19RGK1950)
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M):
"Med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag den 1 januari
2020 beslutade regionstyrelsen i februari 20191 att Region Kronobergs
egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program,
regelverk och handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och
som berör barn och unga under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade
beslutsunderlag.
Nu närmar vi oss 1 januari 2020 och vi har bland annat i juni 2019 fattat
beslut om budget för 2020, utan barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Med anledning av ovanstående har jag följande fråga:
- När kommer Region Kronobergs alla styrande dokument innehålla
barnrättsbaserade beslutsunderlag?
- Kommer redan beslutade policys, strategier, program, regelverk och
handlingsplaner att revideras med anledning av beslutet?
1

Beslut i regionstyrelsen 19 februari 2019. Ärendenummer 19RGK314."

Beslutsunderlag

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

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

Henrietta Serrate (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

Kallelse

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

Detta framgår av FN:s barnkonventionen, socialtjänstlagen (SoL), lagen
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
patientsäkerhetslagen (PSL) och tandvårdslagen."
Beslutsunderlag

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

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

Frida Christensen (S) har ställt följande interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M):

Kallelse

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

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/12/engangsartiklarstor-utmaning-i-varden/"
Beslutsunderlag

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

28 Interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M) om
krav på schyssta villkor (19RGK1972)
Sammanfattning

Karl Paine (S) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens
ordförande Mikael Johansson (M):
"Snart är det dags att fatta beslut om entreprenadupplägg och därefter
upphandlingar gällande byggnation av nytt lasarett i Växjö. Vi vet att
byggbranschen i stor omfattning är utsatt för fusk och ren
arbetslivskriminalitet och vi har sett en utveckling där oseriösa aktörer tar
allt större marknadsandelar i anspråk. Exemplen är många där vi kan se
ett omfattande fusk med arbetsmiljöregler, arbetstidsregler och ett
utnyttjande av utstationeringsdirektivet som leder till minskade
skatteintäkter. Det är upp till oss som beställare att avstå från att ge dessa
oseriösa aktörer mer syre och marknadsandelar genom att till exempel
ställa krav på att kostnader för arbetsmiljö ska finnas budgeterat i
förfrågningsunderlag. Samtidigt är det av största vikt att vi ser till att
kraven vi ställt sedan efterlevs.

Kallelse

För oss socialdemokrater kommer det alltid vara viktigt att ställa krav på
schyssta villkor för alla som på något sätt arbetar för Region Kronoberg.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:
1. Kommer Region Kronoberg att ställa krav på kollektivavtalsenliga
villkor för samtliga som på något sätt arbetar med projektet?
2. Hur ska Region Kronoberg säkerställa att de sociala krav vi ställer
efterföljs i alla led?
3. Kommer Region Kronoberg ställa några krav på antalet
entreprenörsled som får finnas med i upphandlingen?
4. Hur ska Region Kronoberg säkerställa transparens och
kontraktsefterlevnad genom hela byggprocessen?
5. Vilka krav kommer Region Kronoberg ställa i upphandlingen i övrigt
för att säkra en sund konkurrens vid anbudet, och hur ska Region
Kronoberg se till att kraven efterlevs?"
Beslutsunderlag

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

29 Anmälningsärenden
Anmälningar

 19RGK1988-1 Revisionsrapport - Granskning av Region Kronobergs
krisberedskap

Halvårsrapport
patientnämnden 2019
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19RGK1698

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1698
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-09

Regionfullmäktige

Halvårsrapport patientnämnden 2019
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
I patientnämndens halvårsrapport redogörs för bland annat patientnämndens
uppdrag och roll. Vidare redovisas för antalet inkomna ärenden och klagomål till
patientnämnden, svarstider samt av nämnden framtagna rapporter.
Patientnämnden beslutade § 30/19 att fastställa patientnämndens halvårsrapport
2019 samt överlämna den till regionfullmäktige.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: - Halvårsrapport patientnämnden 2019
- Patientnämnden § 30/19
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2019-08-14
Patientnämnden
Annika Lundgren
Ryan Barfield
Ingrid Sivermo

Inledning
Under första halvåret 2019 har 400 ärenden registrerats, vilket är en ökning med
53 ärenden jämfört med föregående år. Enligt gällande lagstiftning ska vården i
ökad utsträckning ta emot och handlägga patientklagomål i den egna
verksamheten. Patientnämnden utreder inte själv klagomålet utan fungerar som
ett stöd för patienten och som en länk till verksamheten.
En viktig del i uppdraget är att bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet
och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas
behov och förutsättningar. Detta görs bland annat genom att analysera inkomna
klagomål och synpunkter samt uppmärksamma vårdgivaren på riskområden och
hinder för utveckling av vården. Under våren har patientnämnden tagit fram två
rapporter varav en baserats på synpunkter specifikt från Rättspsykiatriska
regionkliniken. Rapporten har överlämnats till klinikens ledning samt till hälsooch sjukvårdsledningen med flera.
Vid varje sammanträde uppmärksammas särskilt ärenden som gäller barn- och
ungdomar mellan 0-19 år. Under perioden har 33 klagomål inkommit som gäller
den här gruppen. Det är främst närstående som kontaktar patientnämnden.
Patienter som tvångsvårdas har enligt lag rätt att få en stödperson utsedd till sig.
Det är en utmaning att rekrytera tillräckligt med personer för dessa
frivilliguppdrag.
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Antal ärenden 2019-01-01--06-30
173

99

31

29

27

24

14

3

Mätning av svarstider - Patienten ska få svar inom fyra veckor
Enligt lagen om klagomål mot hälso- och sjukvården bör den som hör av sig få ett
svar inom fyra veckor. Vi mäter kontinuerligt tiden för när ett svar kan
återkopplas. Målet är att 90 % ska få ett svar inom dessa veckor men utfallet
under det första halvåret är endast 68 % jämfört med 77 % samma period 2018.
Den kortaste svarstiden var 0 dagar och den längsta tid patienten fick vänta på ett
svar var 241 dagar. Mätningen visar ett genomsnitt på 26 dagar
Regionens primärvård har en genomsnittlig svarstid på 35 dagar medan de externa
vårdcentralernas har 15 dagar. Längst svarstider, 49 dagar i genomsnitt, har
Rättspsykiatriska regionkliniken. Ortopedkliniken har haft långa svarstider sett
totalt under det första halvåret, men har förbättrats de senaste månaderna då
flertalet patienter får sitt svar i tid. De svar som kommunerna lämnar innefattar
ofta en större utredning och därmed kan deras svarstider bli längre, vilket
anmälaren då informeras om.
Då vi ser att svarstiderna på flera ställen ökat har patientnämnden beslutat om en
ny rutin för hur nämndens handläggare ska inhämta och hantera svar från vården
när svar dröjer.
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Fördelning i procent av antal dagar
för svar
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Svarstider i dagar

Stödpersonsuppdraget -Tillgång och efterfrågan på stödperson ska
vara i balans
Under detta halvår har 17 patienter begärt en stödperson, varav 12 har fått en.
Det råder brist på nya stödpersoner, särskilt när det gäller personer som talar flera
språk. Verksamhetens mål är att en stödperson ska utses inom sju dagar. Idag är
den genomsnittliga tiden nio dagar för där vi har kunnat utse en stödperson. Vi
har påbörjat en större insats med att rekrytera nya stödpersoner med hjälp av
kommunikationsavdelningen.
Region Kronoberg, Kriminalvården och kommunerna i den västra länsdelen har
inlett en samverkan när det gäller frivilliguppdragen. I maj genomfördes en
gemensam träff i Ljungby kommun som var öppen för allmänheten.
Patientnämnden arbetar enligt beslutad kommunikationsplan och redovisar
insatserna och resultat vid varje sammanträde.

Patientnämndens roll i patientsäkerhetsarbetet - Patienter och
närståendes synpunkter ska tas tillvara på en aggregerad nivå
Patientnämnden har under våren deltagit i ett av patientsäkerhetsrådets möten.
Med anledning av att modulen för patientklagomål i avvikelsesystemet nu är på
plats så har patientnämnden tillsammans med systemansvarig och representant för
patientsäkerhet informerat olika ledningsgrupper.
Två rapporter har skrivits under det första halvåret:
- ”Patientnämnden Region Kronoberg 2018 Information och Delaktighet” har
enligt uppdrag överlämnats till IVO.
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/8c88f93cf508454e8590bb94bc0c
d6fa/analys-ivo-patientnamnden-region-kronoberg-2018.pdf
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- ”Vad är det som berättas för patientnämnden?” En sammanställning av de
synpunkter som patientnämnden tagit emot under ett år och som berör vården
vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/8c88f93cf508454e8590bb94bc0c
d6fa/vad-berattar-man-for-patientnamnden-rpk.pdf
I samband med att ovanstående rapport redovisades deltog också
verksamhetschef och verksamhetsutvecklare från Rättspsykiatriska regionkliniken
vid patientnämndens sammanträde. Vid ett annat sammanträde bjöds
Primärvårds- och rehabchef tillsammans med primärvårdens chefläkare in för
information och dialog om läget i primärvården.

Kommunerna
Kommunerna har sedan länge egna system för att själva hantera frågor och
klagomål. Det kan delvis förklara att det är fortsatt få ärenden som gäller den
kommunala hälso- och sjukvården. De ärenden som inkommit till
patientnämnden handlar om synpunkter på vård och behandling.

Vad förmedlar patienterna?
1. Patienter hänvisas och avvisas. ”Vart ska man vända sig?”
Det är svårt med tider på vårdcentralen. Patienten kan få vänta flera timmar på att
bli uppringd eller så är tiderna slut för dagen. När man ringer nästa vårdcentral
har halva dagen gått och tiderna är slut även där. Patienten hänvisas då till
jourverksamhet eller akutmottagning. Där riskerar patienten bli avvisad vid
triagering och ombeds kontakta sin vårdcentral!
Det kan vara länge att vänta en hel dag innan man kan få vård. Förutom att
minska väntetiden för patienten kan det också vara mer resurseffektivt att vårda
patienter på dagtid än att vänta till kvällen. Eventuella undersökningar såsom
röntgen, lab. kan då också utföras på dagtid.
Kan en gemensam tidsbokning för akuta besök finnas för alla vårdcentraler så att
patienten kan få besked och inte själv behöver ringa till olika mottagningar? Eller
är det möjligt att ha jourläkarcentralen öppen även på dagtid?

2. Patienter har frågor kring sin journal.
Flera patienter hör av sig och har synpunkter på det som står i journalen. Det kan
röra sig om att viktig information saknas, felaktiga uppgifter, förväxlingar eller
kränkande omdömen. Patienter hänvisas då ibland till patientnämnden eller IVO
trots att det i de flesta fall är vården själv som kan rätta till det som är fel eller göra
notering enligt patientens önskemål. Det förekommer också synpunkter på
utlämnande av journal. Ibland nekas utlämnande utan ett överklagbart beslut.
Öppettiderna på den s.k. journalenheten är mycket begränsade, vilket gör att
patienter kan få vänta länge med att begära loggutdrag eller spärra sin journal. Det
kan innebära en risk för patienten.
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Vad svarar vården?
Patienter som framför ett klagomål har rätt till ett svar, många gånger leder
klagomålet också till en åtgärd. De åtgärder som vården vidtar är oftast av
individuell karaktär, patienten får hjälp med sitt problem. I andra svar
framkommer t.ex. att dialog har förts i arbetsgruppen, eller att rutiner och
riktlinjer har setts över. I ärenden av allvarlig karaktär kan en fördjupad utredning
ha gjorts, såsom händelseanalys och anmälan enligt Lex Maria.

Generella Åtgärder
Tydligare riktlinjer

Antal
1

Individuella Åtgärder
Möte med patient/närstående

Antal
5

Dialog med berörd
personalgrupp

15

Justerar/lägger till journalanteckning

7

Ändrade rutiner

2

20

Dialog med berörda
verksamheter

1

Direkta åtgärder för individen, ex
tid/telefonsamtal till läkare eller annan
profession, remiss skickas, skriver intyg,
ny kuratorkontakt, patientens ekonomi
Dialog med berörd personal i ärendet

Händelseanalys,
intern utredning, Lex
Maria anmälan

3

Enhetschefen meddelas

3

Teknisk utrustning
Kontrolleras

1

Genomgång av fallet

2

Ändring påtalad för
systemleverantör

1

53
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Protokollsutdrag
Instans: Patientnämnden
Mötesdatum: 2019-09-19

§ 30

Halvårsrapport Patientnämnden 2019
(19PN26)
Beslut

Patientnämnden beslutade
att fastställa patientnämndens halvårsrapport 2019 med tillägg enligt ordförandens
yrkande samt överlämna den till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Patientnämndens handläggare föredrog halvårsrapporten.
Ordförande yrkade tillägg i halvårsrapporten med svarstid jämfört med föregående
år samt vilka verksamhetsföreträdare som informerat på patientnämndens
sammanträden.
Yttrande
Stefan Bergström (L), Emil Torstensson (KD) och Anna Zelvin (KD) yttrade sig i
ärendet.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 303

Halvårsrapport patientnämnden 2019
(19RGK1698)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I patientnämndens halvårsrapport redogörs för bland annat patientnämndens uppdrag
och roll. Vidare redovisas för antalet inkomna ärenden och klagomål till
patientnämnden, svarstider samt av nämnden framtagna rapporter.
Patientnämnden beslutade § 30/19 att fastställa patientnämndens halvårsrapport 2019
samt överlämna den till regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Halvårsrapport patientnämnden 2019
 Halvårsrapport patientnämnden 2019
 § 30 Patientnämnden Halvårsrapport patientnämnden 2019

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 249

Halvårsrapport patientnämnden 2019
(19RGK1698)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

I patientnämndens halvårsrapport redogörs för bland annat patientnämndens uppdrag
och roll. Vidare redovisas för antalet inkomna ärenden och klagomål till
patientnämnden, svarstider samt av nämnden framtagna rapporter.
Patientnämnden beslutade § 30/19 att fastställa patientnämndens halvårsrapport 2019
samt överlämna den till regionfullmäktige.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar informationen till protokollet.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Halvårsrapport patientnämnden 2019
Halvårsrapport patientnämnden 2019
§ 30 Patientnämnden Halvårsrapport patientnämnden 2019
§303 RSAU Halvårsrapport patientnämnden 2019

Paragrafen är justerad

Sändning av
regionfullmäktige 2020

8
19RGK209

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK209
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-24

Regionfullmäktige

Sändning av regionfullmäktige 2020
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben, kabel-tv
och närradio.
2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig
utgivare för webbsändningarna.
3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som
ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.
Sammanfattning
Region Kronoberg sänder fullmäktigesammanträdena över regionens webbplats.
Webbsändningen har tidigare anmälts till myndigheten för radio och tv.
Region Kronoberg ska även utse ansvarig utgivare för webbsändningen. Med
hänsyn till att nya ledamöter har valts till uppdrag behöver fullmäktige entlediga
den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny utgivare.
Föreslås att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges
webbsändningar.
En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd
ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionfullmäktige. Föreslås att
fullmäktiges utser vice ordförande som ställföreträdande utgivare vid ordförandes
frånvaro.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 296

Sändning av regionfullmäktige 2020
(19RGK209)
Beslut

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben, kabel-tv och
närradio
2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som utgivare för
webbsändningarna.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som
ställföreträdande utgivare för webbsändningarna.
4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 242

Sändning av regionfullmäktige 2020
(19RGK209)
Beslut

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Regionfullmäktiges sammanträden under 2020 ska sändas via webben, kabel-tv och
närradio.
2. Utse regionfullmäktiges ordförande Britt-Louise Berndtsson (C) som ansvarig
utgivare för webbsändningarna.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

3. Utse regionfullmäktiges förste vice ordförande Pernilla Sjöberg (M) som
ställföreträdande ansvarig utgivare för webbsändningarna.
4. Anslå medel för ändamålet ur regionfullmäktiges budget 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sändning av regionfullmäktige 2020
 §296 RSAU Sändning av regionfullmäktige 2020

Paragrafen är justerad

Annonsering av
regionfullmäktige 2020

9
19RGK1908

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1908
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-28

Regionfullmäktige

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

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 297

Annonsering av regionfullmäktige 2020
(19RGK1908)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Annonsering av regionfullmäktige 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 243

Annonsering av regionfullmäktige 2020
(19RGK1908)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 inte ska
annonseras i ortstidningar.
Yrkanden

Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande ändringsyrkande:
"Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktiges sammanträden 2020 ska
annonseras i ortstidningar."
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut eller Eva-Britt Svenssons (V) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsen
bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Annonsering av regionfullmäktige 2020
 §297 RSAU Annonsering av regionfullmäktige 2020

Paragrafen är justerad

Modell för uppräkning av
administrativa taxor
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK55
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-24

Regionfullmäktige

Modell för uppräkning av administrativa taxor
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade § 91/19 att uppdra åt regionstyrelsen att bereda
modell för årlig uppräkning av taxor och avgifter.
Under ärendets beredning har det framkommit att det inte går att ta fram en
enhetlig modell för uppräkning av taxor. Detta beror på att vissa taxor är
lagreglerade samt att vissa taxor inte kan räknas upp årligen då detta skulle leda till
orimligt höga taxor. Nedan lämnas en redogörelse över de olika administrativa
taxorna samt eventuell uppräkning.
Förslag till modell

Avseende avgiften för kopior av allmän handling föreslås en översyn en gång per
mandatperiod samt eventuell uppräkning för att täcka faktiska kostnader.
Avseende faktureringsavgift föreslås en årlig översyn samt eventuell uppräkning
för att täcka faktiska kostnader.
Avseende påminnelseavgift, inkassoavgift, och dröjsmålsränta tillämpar Region
Kronoberg högsta lagstadgade avgifter.
Vid avbetalningsplaner tillämpar Region Kronoberg den modell som upphandlat
inkassobolag tillämpar.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Modell för uppräkning av administrativa taxor

Sida 1 av 1

Datum: 2019-10-29
Identifierare:
Handläggare: Ulrika Gustafsson,

Modell för uppräkning av Administrativa taxor
inom Region Kronoberg

Regionstyrelsen har fått i uppdrag att bereda en modell för uppräkning av
administrativa taxor inom Region Kronoberg. Under ärendets beredning har det
framkommit att det inte går att ta fram en enhetlig modell för uppräkning av taxor.
Detta beror på att vissa taxor är lagreglerade samt att vissa taxor inte kan räknas
upp årligen då detta skulle leda till orimligt höga taxor. Nedan lämnas en
redogörelse över de olika administrativa taxorna samt eventuell uppräkning.
Kopior av allmän handling
- Digital handling
- Papperskopia
Översyn en gång per mandatperiod samt eventuell uppräkning för att täcka
faktiska kostnader.
Faktureringsavgift avseende företag och försäkringsbolag
Årlig översyn samt eventuell uppräkning för att täcka faktiska kostnader.
Kravhantering
Påminnelseavgift

Region Kronoberg tillämpar högsta lagstadgade påminnelseavgift.
Inkassoavgift

Region Kronoberg tillämpar högsta lagstadgade inkassoavgift.
Avbetalningsplan

Region Kronoberg tillämpar modell som upphandlat inkassobolag tillämpar.
Dröjsmålsränta

Region Kronoberg tillämpar högsta lagstadgade dröjsmålsränta.

Protokollsutdrag
Instans: Regionfullmäktige
Mötesdatum: 2019-06-18

§ 91

Administrativa taxor och avgifter 2020
(19RGK55)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020 i enlighet
med bilaga 1.
2. Uppdra åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig uppräkning av taxor och
avgifter.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt KL 5 kap 1 § fastställa taxor och avgifter för Region
Kronoberg. Inga avgiftsförändringar föreslås i jämförelse med föregående år (2018).
Förslag till beslut

Regionstyrelsen har lämnat följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige fastställer administrativa taxor och avgifter inom Region
Kronoberg 2020 i enlighet med bilaga 1.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att bereda modell för årlig uppräkning
av taxor och avgifter.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg
Bilaga 1 Administrativa taxor inom Region Kronoberg 2020
§161 RSAU Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020
§136 RS Administrativa taxor och avgifter inom Region Kronoberg 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 298

Modell för uppräkning av administrativa
taxor (19RGK55)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Beslutsunderlag

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 244

Modell för uppräkning av administrativa
taxor (19RGK55)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redogörelsen.
Beslutsunderlag






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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Paragrafen är justerad

Lån till RyssbyGymnasiet
AB
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19RGK452

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK452
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2019-11-01

Regionfullmäktige

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

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK452
Handläggare: Simon Johannisson,
Datum: 2019-11-01

Beslutsunderlag: Skuldförbindelse

Sida 2 av 2

2019-10-31
Region Kronoberg
Ekonomiavdelningen
Simon Johannisson

SKULDFÖRBINDELSE
Region Kronoberg (232100-0065) ställer till Ryssbygymnasiet AB
(556621-4069) förfogande ett lån om 4 320 000 kronor
(fyramiljonertrehundratjugotusenkronor) med nedanstående villkor.
Lånet utgör investering i värmepumpsanläggningar samt inlösen av
investeringslån hos Swedbank.
Lånet förfaller till betalning 2029-12-31.
Amortering:
Lånet ska amorteras med 432 000 kronor (fyrahundratretiotvåtusenkronor) per
år. Amortering ska ske senast den första december aktuellt verksamhetsår med
början år 2020.
Ränta:
Lånet löper med ränta motsvarande Riksbankens genomsnittliga referensränta
plus en procent. Räntebetalning ska ske senast första december aktuellt
verksamhetsår.
Växjö den

december 2019

________________________
Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

____________________
Patrik Åkesson
Styrelseordförande
Ryssbygymnasiet AB

________________________
Martin Myrskog
Regiondirektör
Region Kronoberg

____________________
Cristina Haraldsson
Verkställande direktör
Ryssbygymnasiet AB

3f139d1f-8653-49bc-87eb3ad9917ee510.docx

Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 300

Lån till RyssbyGymnasiet AB (19RGK452)
Beslut

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

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut - Lån till RyssbyGymnasiet AB
 Skuldförbindelse

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 246

Lån till RyssbyGymnasiet AB (19RGK452)
Beslut

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

Helen Bengtsson (S) och Ida Eriksson (M) deltar inte i handläggning av ärendet på
grund av jäv.
Sammanfattning

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut - Lån till RyssbyGymnasiet AB
 Skuldförbindelse
 §300 RSAU Lån till RyssbyGymnasiet AB

Paragrafen är justerad

Besparingsåtgärder
avseende
förtroendemannaorganisatio
nen
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-11-20

Regionfullmäktige

Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att genomföra besparingsåtgärder inom den politiska
organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har § 123/19 beslutat att godkänna plan för extra åtgärder 2019
och åtgärdsplan 2020, samt uppdragit åt regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och
kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
Förslag till besparingsåtgärder i enlighet med regionfullmäktiges beslut har beretts
av kansliavdelningen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsen ordförande

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse – Förslag till besparingsåtgärder avseende den
politiska organisationen 2020 och 2021
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Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-11-13

Regionfullmäktige

Förslag till besparingsåtgärder för Region Kronobergs
politiska organisation 2020
Bakgrund
Regionfullmäktige har § 123/19 beslutat att godkänna plan för extra åtgärder 2019
och åtgärdsplan 2020, samt uppdra åt regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och
kulturnämnden att genomföra extra åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
I underlaget beslutades om minskade kostnader för den politiska organisationen
om 700 000 kr 2020. Regionstyrelsen ska därmed bereda förslag på
besparingsåtgärder om 700 000 kr för beslut i regionfullmäktige den 27 november
2019.
Beredning
Ärendet har beretts av kansliavdelningen i samråd med regionstyrelsens presidium.
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade om minskade kostnader för den politiska
organisationen om 700 000 kr 2020. Regionstyrelsen ska därmed bereda förslag på
besparingsåtgärder om 700 000 kr för beslut i regionfullmäktige den 27 november
2019. Nedan presenteras förslag till besparingsåtgärder:
Besparingsåtgärd

Kostnadsbesparing 2020

Regionfullmäktiges middag i samband
med budgetfullmäktige

80 000 kr

Minskad budget för konferenser, resor
och utbildningar för samtliga politiska
organ

355 000 kr

Återbetalning av positivt resultat för
partigruppsanslaget

102 000 kr

Ingen annonsering av
fullmäktigesammanträdena i
SMP/Smålänningen1

100 000 kr

Summa

637 000 kr

1

Enligt KL kap 5 § 13 ska fullmäktiges sammanträden tillkännages på kommunens eller regionens
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Annonsering i dagstidning är inte längre ett
lagkrav.
Sida 1 av 2

Tjänsteskrivelse
Diarienr: 19RGK1444
Handläggare: Ulrika Gustafsson,
Datum: 2019-11-13

Ekonomiska effekter/konsekvenser
De ekonomiska effekterna är besparingsåtgärder om 637 000 kr under 2020.
Enligt arvodesreglementet ska partigruppsanlaget räknas upp årligen. Inom
mandatperioden överförs över- respektive underskott på varje partis anslag till
nästkommande år. Förslaget innebär att eventuella positiva överskott motsvarande
den årliga indexuppräkningen inte ska föras över till respektive partis anslag för
nästkommande år utan ska ses som en del av besparingsåtgärder.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att genomföra besparingsåtgärder inom den politiska
organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisade åtgärder.

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 301

Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen samt
besparingsåtgärder avseende bidrag till
föreningar och organisationer
(19RGK1444)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av regelverk och
reglemente som styr bidragssystemen för patient- och handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska organisationer. Uppdraget ska återredovisas i
regionstyrelsen i december 2019.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att se över överenskommelsen med Idéoch kunskapscentrum samt bidraget för syntolkning till Synskadades Riksförbund
Kronoberg. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att genomföra besparingsåtgärder
inom den politiska organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har § 123/19 beslutat att godkänna plan för extra åtgärder 2019 och
åtgärdsplan 2020, samt uppdragit åt regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden att genomföra extra
åtgärder 2019, samt åtgärdsplan 2020.
Förslag till besparingsåtgärder i enlighet med regionfullmäktiges beslut har beretts av
kansliavdelningen.
-Inför regionstyrelsens sammanträde kommer det att göras redaktionella ändringar i
dokumentet Förslag till sparåtgärder avseende den politiska organisationen 2020.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av regelverk och
reglemente som styr bidragssystemen för patient- och handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska organisationer som redogör för möjliga
besparingar om 250 000 år 2020. Uppdraget ska återredovisas i regionstyrelsen i
december 2019.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att se över överenskommelsen med Idéoch kunskapscentrum samt bidraget för syntolkning till Synskadades Riksförbund
Kronoberg. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att genomföra besparingsåtgärder
inom den politiska organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsyrkande avseende första beslutspunkten:
"Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av regelverk och
reglemente som styr bidragssystemen för patient- och handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska organisationer. Uppdraget ska återredovisas i
regionstyrelsen i december 2019."
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller eller avslår Henrietta
Serrates (S) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller
ändringsyrkandet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Sparåtgärder avseende förtroendemannaorganisationen samt
bidrag till föreningar och organisationer
 Förslag till sparåtgärder avseende årliga bidrag till föreningar och organisationer
 Förslag till sparåtgärder avseende den politiska organisationen 2020 och 2021

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 247

Besparingsåtgärder avseende
förtroendemannaorganisationen samt
besparingsåtgärder avseende bidrag till
föreningar och organisationer
(19RGK1444)
Beslut

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av regelverk och
reglemente som styr bidragssystemen för patient- och handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska organisationer. Uppdraget ska återredovisas i
regionstyrelsen i december 2019
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att se över överenskommelsen med
Idé- och kunskapscentrum samt bidraget för syntolkning till Synskadades Riksförbund
Kronoberg. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att genomföra besparingsåtgärder
inom den politiska organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av regelverk och
reglemente som styr bidragssystemen för patient- och handikapporganisationer,
pensionärsorganisationer och politiska organisationer. Uppdraget ska återredovisas i
regionstyrelsen i december 2019
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att se över överenskommelsen med
Idé- och kunskapscentrum samt bidraget för syntolkning till Synskadades Riksförbund
Kronoberg. Uppdraget återredovisas i regionstyrelsen i december 2019.
3. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att genomföra besparingsåtgärder
inom den politiska organisationen om 637 000 kr 2020 enligt redovisat förslag.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Yrkanden

- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
- Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska avslå regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut avseende punkt ett och två.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut avseende punkt ett och två. Han finner att
regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Därefter frågar ordföranden om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut avseende punkt tre. Han finner att regionstyrelsen bifaller
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Partistöd 2020
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK208
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-24

Regionfullmäktige

Partistöd 2020
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som
fastställdes av regionfullmäktige § 78/18. Partistödet består dels av ett grundstöd,
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är
fastställt av regeringen till 47 300 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har
lämnats, lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

94 600

1 797 400

1 892 000

Moderaterna

14

94 600

1 324 400

1 419 000

Centerpartiet

7

94 600

662 200

756 800

Sverigedemokraterna 8

94 600

756 800

851 400

Vänsterpartiet

5

94 600

473 000

567 700

Kristdemokraterna

5

94 600

473 000

567 700

Liberalerna

3

94 600

283 800

378 400

Totalt

61

662 200

5 770 600

6 433 000
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK208
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-24

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 302

Partistöd 2020 (19RGK208)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 78/18. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp
per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt av regeringen till 47 300
kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

94 600

1 797 400

1 892 000

Moderaterna

14

94 600

1 324 400

1 419 000

Centerpartiet

7

94 600

662 200

756 800

Sverigedemokraterna 8

94 600

756 800

851 400

Vänsterpartiet

5

94 600

473 000

567 700

Kristdemokraterna

5

94 600

473 000

567 700

Liberalerna

3

94 600

283 800

378 400

Totalt

61

662 200

5 770 600

6 433 000

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2020

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 248

Partistöd 2020 (19RGK208)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 78/18. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp
per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt av regeringen till 47 300
kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

Socialdemokraterna

19

94 600

1 797 400

1 892 000

Moderaterna

14

94 600

1 324 400

1 419 000

Centerpartiet

7

94 600

662 200

756 800

Sverigedemokraterna 8

94 600

756 800

851 400

Vänsterpartiet

5

94 600

473 000

567 700

Kristdemokraterna

5

94 600

473 000

567 700

Liberalerna

3

94 600

283 800

378 400

Totalt

61

662 200

5 770 600

6 433 000

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer partistöd enligt föreliggande förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Partistöd 2020
 §302 RSAU Partistöd 2020

Paragrafen är justerad

Upphävande av beslut om
avsiktsförklaring avseende
mark i Räppe
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK220
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-28

Regionfullmäktige

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

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 304

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphävande av beslut

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 250

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

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige upphäver sitt beslut § 73/19, punkt åtta.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Upphävande av beslut
 §304 RSAU Upphävande av beslut om avsiktsförklaring avseende mark i Räppe

Paragrafen är justerad

Taxor och avgifter – hälsooch sjukvården
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK56
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-11-20

Regionfullmäktige

Taxor och avgifter – hälso- och sjukvården
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 2):

Förslag till förändringar från 1 januari år 2020


Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift

Uteblivet från

Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor

Avgifter i slutenvården (bilaga 3):

Förslag till förändringar från 1 januari år 2020


Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 4):

Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor
per övernattning

Regionstyrelsen beslutade § 251/19 att återremittera frågan avseende egenavgift
för hörapparater till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK56
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-11-20

Beslutsunderlag: Bilaga 1 – Utredning Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 2 – Avgifter för öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 3 – Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar
Bilaga 4 – Avgifter i slutenvård

Sida 2 av 2

2019-10-31
Region Kronoberg

Taxor och avgifter inför år 2020
1. Höjd avgift för uteblivet besök
Region Kronoberg ska enligt regelverket ta ut avgift för uteblivet besök då en
patient inte avbokar sitt besök senast 24 timmar innan sin besökstid.
Uteblivandeavgiften är ordinarie patientavgift vilket innebär samma avgift som
patienten hade debiterats om patienten kommit till besöket. Avgift för uteblivet
besök tas även ut för patientgrupper som är avgiftsbefriade eller har
subventionerad avgift. Det finns vissa undantag där avgift för uteblivande besök
ej tas ut.
År 2018 var intäkten för patientavgifter för uteblivet besök ca 3 mnkr.
Det är svårt att beräkna intäkten vid ett eventuellt införande av dubbel
patientavgift för uteblivna besök då det kan få en viss styrande effekt och därmed
minska antalet uteblivna besök.
Uteblivet från

Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor

Närliggande region som har infört dubbel patientavgift för uteblivande besök är
Region Skåne.

dcf22c39-93e7-41a9-a9c6b1a8114d34ab.docx
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Aktuell problematik
Många patienter bestrider sina fakturor för uteblivet besök och många gånger
måste fodran skrivas ner. Anledningarna till att vi inte kan kräva patienten beror
dels på att vi i flera ärenden inte ha juridiskt stöd att fortsätta kräva, till exempel
om patienten inte fått sin kallelse. Andra anledningar är att patienter uppger att de
har avbokat sitt besök men ändå fått en faktura. På grund av bristfällig hantering
vid avbokning kan vi många gånger inte följa upp om det stämmer. En annan
problematik är att verksamheten registrerar fel eller inte alls så att ingen avgift tas
ut.
En risk med att höja avgiften för uteblivet besök kan innebära att fler patienter
skulle bestrida sin faktura. Att hantera bestridanden är både administrativt
krävande och tar tid då en argumentation krävs mellan patient och verksamheten.
Idag är det avdelningarna själva som hanterar administration kring fakturor för
uteblivna besök. Det krävs en ökad medvetenhet om regelverket samt tydliga
administrativa riktlinjer och stöd för att regelverket ska efterföljas.
Förslag till beslut


Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift samt att se över
hanteringen för uteblivna besök.
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2. Egenavgift för hörapparater
Inför år 2018 gjordes en helhetsöversyn av regelverket för Egenavgifter för
tekniska hjälpmedel. Region fullmäktige beslutade att införa en odifferentierad
avgift dvs. att avgiften är solidariskt uppbyggd och att vilken typ av hjälpmedel
som patienten är i behov av inte ska vara direkt avgörande för vilken nivå på
avgiften som ska betalas. Nivån på den generella egenavgiften är 350 kronor. Det
finns vissa undantag i regelverket då det hade blivit en för stor avgiftsförändring
men avgiften är då antingen ”en halv avgift” (175 kronor) eller ”en dubbel avgift”
(700 kronor).
Egenavgiften för hörapparater varierar mellan olika landsting:
Region

Avgift

Region Halland

Kostnadsfritt

Region Gävleborg

1500 kronor

Landstinget Kalmar

1200 kronor

Region Skåne

1000 kronor

Region Blekinge

800 kronor

År 2018 registrerades ca 1020 stycken egenavgifter för sålda hörapparater i Region
Kronoberg vilket ger en intäkt på 357 000 kronor.
Förslag till beslut:


Att höja avgiften till en trippelavgift, 1050 kronor

Egenavgift

Antal

Summa

350 kronor

1020

357 000 kronor

1050 kronor

1020

1 071 000 kronor
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3. Anhörigs övernattning på BB-förlossning
Nuvarande avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning är 150 kronor per
övernattning.
År 2017 hade Region Kronoberg 2 442 stycken övernattningar och år 2018 hade
Region Kronoberg 2 069 stycken övernattningar vilket innebär en intäkt på
366 300 kronor år 2017 respektive 310 350 kronor år 2018.
Förslag till beslut:


Att höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300
kronor per övernattning.

Avgift

Antal

Summa

150 kronor

2069

310 350 kronor

300 kronor

2069

620 700 kronor
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1 Patientavgifter i öppen vård
Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år de fyller 19.
Äldre har avgiftsfri öppenvård från och med den dagen de fyller 85 år. Avgift tas ut från
och med det år patienten fyller 20 till den dagen patienten fyller 85 år.

Läkarbesök (även vid hembesök)
Läkarbesök länssjukvård
Läkarbesök primärvård
Gruppbesök med läkare länssjukvård
Gruppbesök med läkare primärvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare länssjukvård
Utprovning av hjälpmedel av läkare primärvård
Förskrivning av hjälpmedelskort
Receptförskrivning
Första remissbesöket från primärvård till länssjukvård (läkare)
Besök annan vårdpersonal än läkare (även vid hembesök)
Besök annan vårdpersonal än läkare
Gruppbesök med annan vårdpersonal än läkare
Utprovning av hjälpmedel av annan vårdpersonal än läkare
Övriga besök
Röntgenundersökning
Provtagning
Dagsjukvård samtliga vårdgivare
Barnmorskemottagningen
Barnhälsovård
Distanskontakter samtliga vårdgivare
SIP-möte (Samordnad individuell vårdplan)
Hälsokontroll mammografi
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov
Hälsokontroll stora kroppspulsådern (bukaorta)
Uteblivet besök
Uteblivandeavgift
Avgift tas ut även vid avgiftsfria besök

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård enligt högsta
lagstadgade nivå
Måltider
Patient: Lunch/middag (avgiften motsvarar personalpris exkl.
moms)
Anhörig: Frukost
Anhörig: Lunch/middag
Anhörig: Kvällsmål

300 kr
150 kr
150 kr
75 kr
300 kr
150 kr
0 kr
0 kr
150 kr
100 kr
50 kr
100 kr
300 kr
100 kr
300 kr
0 kr
0 kr
100 kr
0 kr
0 kr
0 kr
200 kr
Dubbel
patientavgift
(200/300/600
kr)
1150 kr
(2019 års
nivå)
Avgift
70 kr
30 kr
70 kr
56 kr
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2 Besök - tillämpningsregler
Distanskontakt
Distanskontakt innebär kvalificerad hälso- och sjukvård och ersätter ett
fysiskt besök hos en vårdgivare. I distanskontakt inkluderas
telefonrådgivning och videosamtal.
Distanskontakter avser kontakt med läkare och/eller annan vårdpersonal.
Skriftlig distanskontakt innebär kvalificerad hälso- och sjukvård och
kriterierna är desamma som i ovan nämnda distanskontakt. Skriftlig
distanskontakt innefattar bl.a. chat.
Sammanhängande besök
Patientavgiften vid ett öppenvårdsbesök skall enligt lagen om allmän
försäkring (AFL 2, Förordning 1984:908 § 8) omfatta:
”…samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning,
provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av
läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt förbands- och
annat förbrukningsmaterial”
Följande tillfällen räknas också som sammanhängande besök, där endast
en patientavgift betalas:
 Besök som enbart avser en åtgärd som normalt skulle ha ingått i
ett annat besök. (T.ex. då en röntgenundersökning av praktiska
skäl görs dagen efter akutbesök på jourtid, eller provtagning i
förväg för att analysen ska vara klar till följande besök.)
 Åtgärder i direkt anslutning till en poliklinisk operation – som
provtagning dagarna före, och/eller återbesök direkt kopplade till
operationen för t.ex. omläggning – ska ingå som en del i den
polikliniska operationen och en avgift tas ut.
 De fall då ett sjuksköterskebesök övergår till att bli ett läkarbesök.
Då ska patienten inte betala full avgift för båda besöken, utan
”betalar upp sig” så att den totala avgiften för båda besöken
motsvarar den ordinarie patientavgiften för läkarbesök.

Receptförnyelse, i samband med sjuksköterskebesök
 I samband med sjuksköterskebesök ingår recept i besöket.
 Receptet ingår även i besök för sådana recept som är utanför
sjuksköterskans förskrivningsrätt och där läkare istället skriver erecept.
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Besök hos flera vårdgivare inom en vårdenhet
 Om en patient under en dag besöker flera vårdgivare inom samma
vårdenhet, och för samma åkomma, tas bara en avgift ut.
 Besöker patienten både läkare och annan vårdpersonal är det
avgiften för läkarbesöket som ska tas ut, patienten betalar upp sig
till avgiften för läkarbesöket.
 Regeln gäller även då något/några av besöken sker hos en
vårdgivare inom de paramedicinska disciplinerna (arbetsterapeut,
dietist, kurator, logoped eller sjukgymnast/fysioterapeut), förutsatt
att det gäller samma åkomma.
Flera läkarbesök inom 24 timmar
 Vid akuta återbesök inom 24 timmar och för samma sjukdom tas
ingen avgift för återbesöket. Det gäller även då återbesöket sker
på annan enhet, förutsatt att det gäller samma åkomma.
 Observera dock att vid flera läkarbesök inom 24 timmar, men för
olika åkommor, reduceras inte patientavgiften.
Öppenvårdsbesök som samma dygn leder till inskrivning i sluten
vård
 Patienten betalar för öppenvårdsbesöket, enligt gällande taxa,
även om besöket direkt leder till inskrivning i sluten vård.
Avgiftsfria besök
Avgiftsfria besök enligt lag

Sjukvårdshuvudmännen är enligt gällande lagstiftning ålagda att
tillhandahålla vissa åtgärder/besök utan särskild ersättning.
Åtgärder/besök inom ramen för
Smittskyddslagen (även första besöket/provtagningen om man misstänker
smitta) och lagen om ersättningar för viss födelsekontrollerande
verksamhet är avgiftsfria för vårdtagaren. Enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) är insatsen för råd och stöd
avgiftsfri.
Patientavgift får inte heller tas ut för öppen sjukvård av personer som
- är anhållna
- är häktade
- är intagna på kriminalvårdsanstalt
- fullgör värnpliktstjänstgöring
Övriga avgiftsfria besök

-

Specialistpsykiatriska patienter med avsaknad av sjukdomsinsikt
Tobaksavvänjning

Besök vid vård i livets slutskede (terminalvård)
Läkarbesök i hemsjukvård hos patienter i terminalvård är avgiftsbefriade
från och med den dag läkaren ger distriktssköterskan/sjuksköterskan rätt
att konstatera dödsfall.
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Fria återbesök – antibiotika
Kostnadsfritt återbesök kan erbjudas patienter som söker för en infektion,
och det är tveksamt om antibiotika ska ges eller inte. Den nya
bedömningen ska göras inom en vecka, och gäller patienter som inte
blivit friska – och förutsatt att ingen antibiotika skrivits ut vid det första
besöket.
Enligt regionstyrelsens beslut gäller tillämpningen vid följande enheter:
- Mottagningar inom primärvården
- Barn- och ungdomsmedicinska klinikerna CLV och LL
- Öronklinikerna CLV och LL
- Infektionskliniken CLV
- Privata barn-, öron- och allmänläkarspecialister
Besök under graviditet/kontroller efter förlossning
Besök på barnmorskemottagningen eller på kvinnokliniken är avgiftsfria
under graviditeten, för patienter som är inskrivna på
barnmorskemottagningen. Det gäller även om en patient som är inskriven
på barnmorskemottagningen uppsöker vårdcentral för
graviditetsrelaterade besvär.
Avgiftsfrihet avser också efterkontroll och för besök på grund av
graviditetsrelaterade besvär upp till tre månader efter förlossningen.
Avgiftsfrihet gäller även för mödra-barnhälsovårdspsykologs besök 0-6
år. Detta för att mödra-barnhälsovårdspsykologerna erbjuder vård som en
förlängning av mödra-barnhälsovården som i sin helhet är avgiftsfri.

Hälsokontroll mammografi 40 - 74 år
Hälsokontroller mammografi som patienten automatiskt blir kallad till.
D.v.s. att avgiftsfriheten gäller den allmänna bröstkontrollen som alla kvinnor
från 40 till och med 74 års ålder regelbundet erbjuds att göra där syftet är att
hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge symtom.
Observera att avgift debiteras vid uteblivet besök.
Hälsokontroll gynekologiskt cellprov 23 – 60 år
D.v.s avgiftsfriheten gäller kvinnor i åldern 23-60 år. Cellprovskontroll var
tredje år för kvinnor mellan 23-50 år och vart femte år mellan 50-60 år.
Observera att avgift debiteras vid uteblivet besök.
Undersökning av stora kroppspulsådern (bukaorta) 65 år och 70 år
Hälsokontroller av stora kroppspulsådern (bukaorta) som patienter automatiskt
blir kallad till. Patientavgiften är 200 kronor och inkluderas i
högkostnadsskyddet.
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3 Provtagning
I samband med besök
När provtagning sker i samband med ett läkarbesök/besök hos
sjuksköterska ingår denna i besöket och någon särskild avgift tas ej ut.
Det gäller även om provtagningen skulle gälla en annan åkomma än den
som sjuksköterske-/läkarbesöket avsåg.
Mellanliggande provtagning
Vid s.k. mellanliggande provtagningar som sker utan samband med annat
besök hos läkare/sjuksköterska ska patienten betala patientavgift om 100
kr för provtagningen, oavsett om provtagningen avser en eller flera
åkommor.
Patient från läkare utan offentlig finansiering
När en patient kommer från en läkare som saknar offentlig finansiering
(privata läkare utan avtal eller ersättning enligt lag samt
företagshälsovården) ska patienten alltid betala 100 kr i
provtagningsavgift och provtagningen ligger utanför grunduppdraget.
Eventuellt frikort gäller inte för denna tjänst och betald avgift får inte
tillgodoräknas högkostnadsskyddet.
Observera att avgift för provtagning inte kan tas ut om det är personal
från annan huvudman som utför provtagningen, t.ex. då kommunens
personal utför provtagningen åt primärvården.
Undantag, då avgift ej ska tas ut:
 Provtagning som sker någon dag i förväg för att diagnos ska
kunna ställas vid efterföljande besök. Även provtagning som sker
i efterhand är kostnadsfri, om den inte kunnat ske som planerat,
inför eller samma dag som besöket. (För att provtagningen ska
anses ske i samband med besöket, ska den ske max 10 dagar före
eller efter besöket).
 Provtagning inför inskrivning i sluten vård, alternativt före
öppenvårdsoperation.
 Provtagning/undersökning där patienten har remiss från
läkemedelsdispensären.
 Provtagning på donator som sker inför operation. I de fall
patienten uppmanas göra vissa uppföljande provtagningar,
exempelvis efter donation av njurar, är dessa också gratis.
Förutsättningen är att provtagningen sker på begäran av läkare.
 Provtagning som sker på sjukvårdens initiativ, för att spåra en viss
smittkälla. Exempelvis då man i uppspårande syfte tar prover på
samtliga barn och personal på en förskola.
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Vid provtagning av flera medlemmar i en och samma familj för att
spåra viss smittkälla betalas endast en patientavgift, för övriga
inom samma familj är provtagningen avgiftsfri.
Provtagning för Hepatit C, då det gäller patienter som kallats av
regionen för uppföljning på grund av att de riskerat att ha smittas i
samband med blodtransfusioner under tiden 1965 – 1991. Även
för patienter som inte kallats aktivt av regionen, men erhållit blod
före 1991 ska provtagningen vara avgiftsfri.

4 Grupptaxa/ halv avgift
Huvudprincip:
Besök hos vårdgivare som sker i grupp om minst 5 personer ska
grupptaxa tillämpas. Halv patientavgift gäller.
 50 kr om vårdgivaren är annan än läkare
 75 kr om vårdgivaren är allmänläkare
 150 kr för övriga specialistläkare
Motsvarande avgift ska även tillämpas inom sjukgymnastiken vid s.k.
rehabiliteringsträning. Dessa besök ska vara ordinerade av
sjukgymnast/fysioterapeut, ingå som en del i patientens rehabilitering,
journalföras, utvärderas och följas upp. Här gäller högkostnadsskyddet
och ersättning för sjukresa (enligt gällande regler för sjukresor).
Observera att grupptaxa kan tas ut vid viss friskvård, men att
högkostnadsskydd och ersättning för sjukresor då inte gäller.
Bestämmelserna angående högkostnadsskydd och sjukresor gäller inte
heller vid s.k. friskvårdsträning där patienten genom att köpa träningskort
kan fortsätta att träna själv inom sjukgymnastikens lokaler.

5 Tekniska hjälpmedel






Patientavgift för utprovning av tekniska hjälpmedel tas i enlighet med
detta regelverk, Avgifter i öppen hälso- och sjukvård. Utprovningen kan
omfatta ett eller flera besök.
Utprovning av tekniska hjälpmedel inkluderas i högkostnadsskyddet,
1150 kronor.
Ett förskrivet hjälpmedel betraktas som ett lån och ägs formellt av
regionen.
Regionen tar ut en viss ersättning för förlust av hörapparater.
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel ingår ej i
högkostnadsskyddet. Aktuella egenavgifter för tekniska
hjälpmedel redovisas i särskilt dokument ”Tekniska hjälpmedel”
som kan hämtas på vårdgivarwebben under Patientavgifter, taxor
och ersättningar. I övrigt hänvisas till berörd enhet som handhar
hjälpmedlet.
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6 Tandvård
Avgifter
Regionen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård
för följande målgrupp:
– de som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för
– de som får hälso- och sjukvård i hemmet
– de som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
– de som bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård,
omsorg eller service
Den uppsökande tandvården är kostnadsfri.
För nödvändig tandvård till ovannämnda målgrupper, tandvård som är
ett led i en kortvarig sjukdomsbehandling samt tandvård för personer
med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning tillämpas motsvarande avgifterna i den öppna hälsooch sjukvården.
Följande avgifter gäller:




300 kr per behandlingstillfälle hos specialisttandläkare
150 kr per behandlingstillfälle hos allmäntandläkare
100 kr per behandlingstillfälle hos tandhygienist

För oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser (d.v.s.
behandlingen kräver samarbete mellan oralkirurg, specialister och olika
medicinska specialister) är avgiften 300 kr per besök. För övriga
oralkirurgiska åtgärder tillämpas tandvårdsförsäkringens regelverk.
Högkostnadsskydd
De avgifter som betalats enligt ovan, får även tillgodoräknas i
sjukvårdens högkostnadsskydd.
På de tandvårdskvitton som ingår i högkostnadsskyddet skall finnas
noterat/stämplat att det avser nödvändig tandvård alt tandvård som ett led
i en kortare sjukdomsbehandling.
Uteblivandeavgift
 Barn 150 kr
 Borttappad tandställning 300 kr
 Vuxen 350 kronor ≤ 30 min och 700 kronor ≥ 30 min
 Observera att för övrig tandvård som inte är frikortsgrundande
gäller andra avgifter och andra uteblivandeavgifter enligt gällande
tandvårdstaxa.
Tandvård för personer från andra länder
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-

Personer bosatta i EU, Norge och Quebec betalar samma avgift
som bosatta i landstinget.
Medborgare utanför EU betalar 100 %, här sker ingen
subventionering.

Tandvård för asylsökande m.fl.
Tandvård asylsökande m.fl.
Avgift
Asylsökande och tillståndslösa barn under 18 år har rätt till
Barn
motsvarande tandvård som barn födda i Kronoberg.
Asylsökande vuxna
Tillståndslösa (gömda och
papperslösa)
Inneliggande på lasarett

Asylsökande vuxna betalar 50 kr
Vuxna betalar som asylsökande
-

Asylsökande med giltigt LMA-kort betalar ingen avgift
Tillståndslösa betalar ingen avgift
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7 Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd – sjukvård
Vad är högkostnadsskydd?





Högkostnadsskyddet är ett kostnadstak. Det innebär att en patient
under en 12-månadersperiod maximalt ska betala upp till angivet
högkostnadsskydd.
Högkostnadstaket för besök inom den öppna hälso- och
sjukvården är 1 150 kr.
Observera att asylsökande har särskilt högkostnadsskydd som
ersätts av Migrationsverket, därför tillämpas inte dessa regler för
dem.

Vad ingår i högkostnadsskyddet?








Patientavgifter för läkarvård, sjukvårdande behandling m.m. enligt
punkterna 1 – 4 ovan hos offentliga vårdgivare inom regionen.
Patientavgifter för läkarvård, sjukgymnastik mm hos privata
vårdgivare med ersättning från regionen enligt lag.
Patientavgifter från besök hos privata vårdgivare med vårdavtal
med regionen (t.ex. läkare, barnmorska, naprapat och psykolog)
Patientavgifter för besök inom grunduppdraget hos privata
vårdcentraler inom vårdvalet.
Patientavgifter för den tandvård som omfattas av sjukvårdens
Patientavgift för hälsokontroll av stora kroppspulsådern

Vad ingår inte i högkostnadsskyddet?







Avgifter för intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar
utan samband med sjukdom
Hälsovård
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
Kommunal sjukvård
Uteblivande avgift

Högkostnadsskydd







Alla frikortsgrundande besök ska bokföras i e-frikortstjänsten
direkt vid besökstillfället, oavsett betalningssätt. Det innebär att en
faktura inte behöver vara betald för att patientens besök ska
bokföras i e-frikortstjänsten.
Alla enheter där man tar betalt, är skyldiga att föra in uppgifter i efrikortstjänsten.
Att föra in uppgifter i e-frikortstjänsten gäller även för besök som
utförts på annan mottagning, både inom som utom länet.
Att föra in uppgifter i e-frikortstjänsten gäller också för kvitton
från webbaserad primärvård som är offentligt finansierad.
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Frikort registreras i Cosmic vid det besök då patienten uppnår
högkostnadstaket. Patienten erhåller inget fysiskt frikort utan det
skickas endast om patienten efterfrågar det.
Patienten måste själv bevaka sin rätt till högkostnadsskydd.
Om giltigt frikort inte finns registrerat i Cosmic, ska ordinarie
patientavgift faktureras. Patienten ska även informeras om att
fakturan makuleras mot uppvisande av frikort och kvittot på
patientavgiften vid den enhet där besöket skett.

Köp av frikort

Möjlighet att köpa ett frikort ska erbjudas dvs. att patienten betalar den
summan som återstår till 1150 kronor eller totalbeloppet, 1150 kronor.
Makulering av faktura

Om en patient kan uppvisa högkostnadskort/kvitton motsvarande 1 150 kr
kan obetalda räkningar makuleras under förutsättning:
- att de avser besök under den s.k. ”kvalificeringstiden” och
- att de inte gått vidare till inkasso, då måste kontakt tas med
Kundtjänst Vårdstöd (0470 – 58 96 50)
Uppfylls inte båda dessa kriterier ska räkningarna betalas.
Högkostnadsskydd för patienter från andra landsting/regioner

Högkostnadsskydd gäller även för patienter från andra landsting/regioner.
Frikort kan därför komma att utfärdas för patienter från andra
landsting/regioner i samband med besök inom Region Kronobergs
sjukvård. Då gäller följande:
- Vid utfärdandet av frikort gäller det högkostnadstak som gäller i
vårdlandstinget, alltså 1 150 kronor.
- Bestämmelser kring avgifter och kvalificerade besök kan variera
mellan landstingen, men i dessa fall är det alltid vårdlandstingets
regler som gäller.

Högkostnadsskydd – läkemedel
Högkostnadsskyddet för läkemedel uppgår till 2 300 kr och
administreras av apoteket. Då landstinget tagit över kostnadsansvaret för
läkemedel är det landstingets skyldighet att avgöra tvister om
tillämpningen av reglerna i ”Lagen om högkostnadsskyddet vid inköp av
läkemedel”. Eventuella ”överklaganden” ska skickas till
ekonomidirektören.
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8 Asylsökande m.fl.
När de som vårdas är asylsökande eller andra utlänningar som har rätt att
få ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA), gäller
under vissa förutsättningar särskilda patientavgifter. Detta regleras i SFS
1994:362 ”Förordning om vårdavgifter mm för vissa utlänningar”.
Avgifter asylsökande och tillståndslösa
Asylsökande som har ett giltigt ”Tillfälligt LMA-kort för
utlänning i Sverige” och personer som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd (tillståndslös) erbjuds akut vård och
sådan vård som inte kan anstå. Subventionerad avgift gäller
vid följande tillfällen:
- vid läkarbesök inom den offentliga primärvården
- för läkarvård som ges efter remiss från den offentliga
primärvården

Avgift
Besök hos läkare 50 kr
Annan sjukvårdande behandling
än läkarvård 25 kr

- vid annan sjukvårdande behandling än läkarvård inom
den offentliga vården om den ges efter remiss av en läkare
inom den offentliga vården.
Utprovningsavgift för tekniska hjälpmedel vid remiss
Egenavgift nutrition
Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut vård
och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss saknas
Besök som avser planerad vård som inte ersätts av
Migrationsverket
Barn och ungdom under 18 år
Ungdomar mellan 18 och till det kalenderår de fyller 19.
Endast rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Från och med den dagen de fyller 85 år och äldre. Endast
rätt till akut vård och vård som inte kan anstå
Förebyggande barna- och mödravård inom den offentliga
primärvården, förlossningsvård eller vård och åtgärder enligt
smittskyddslagen
Sjukresa

Asylsökande/tillståndslösa som uteblir från besöket

Hälsosamtal/Hälsoundersökningar ska erbjudas
asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare samt
tillståndslösa

Oavsett vårdgivare 25 kr
225kr – 1 130kr/beställning
Fyra olika prisnivåer
Ordinarie patientavgift
Patienten betalar hela
vårdkostnaden (=
utomlänsavgift)
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt
Avgiftsfritt

Asylsökande och tillståndslösa
skall betala avgift för sjukresa
enligt gällande
sjukresebestämmelser, dock
med högst 40 kr per enkelresa
Uteblivandeavgift tas ut på
sedvanligt sätt, d.v.s. patienten
får betala vårdgivarens ordinarie
patientavgift (100 kr, 150 kr och
300 kr)
Avgiftsfritt
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En person i etableringsreformen som fått fullständigt
personnummer, men fortfarande kan visa upp giltigt LMAkort

Betalar som asylsökande enligt
ovan men har rätt till fullständig
sjukvård.

9 Personer från andra länder
Läs mer om vård av personer från andra länder i Turisthandboken:
http://www.ltkronoberg.se/HoS/HoS-personal/Vard-av-personer-fran-andralander/Turisthandboken/

Personer från EU/EES
Nödvändig vård

Förordning (EEG) 1408/71 reglerar rätten till vård i andra EU/EES-stater.
De personer som är försäkrade enligt dessa regler ska kunna intyga sin
rätt till vård i Sverige till vanliga patientavgifter genom att visa upp det
Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). För personer från nordiska
länder räcker det med att lämna fullständigt namn och bostadsadress.
Försäkrade i andra EU-länder har vid tillfällig vistelse i Sverige rätt till
nödvändig vård (inklusive akut vård).
En EU/EES-patient, som är berättigad till nödvändig vård,
- betalar samma vårdavgifter som personer som är bosatta i Sverige.
- omfattas av högkostnadsskyddet för sjukvård
- har rätt till ersättning enligt regionens sjukreseregler
- omfattas av högkostnadsskyddet för läkemedel
Rätten till nödvändig vård innebär att de försäkrade under trygga
medicinska omständigheter ska kunna vistas här den tid de har planerat.
De ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt
hemland p.g.a. medicinska skäl. Nödvändig vård inkluderar även
följande:
- Vård som orsakats av kronisk sjukdom
- Provtagningar och medicinska kontroller
- Förebyggande mödra- och barnavård
- Förlossning
Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland
anses den inte som nödvändig. En besökare som tänker vistas här i
exempelvis fem månader kan ha rätt till mer omfattande vård än en
person som planerar att bara stanna här i några dagar. Det är behandlande
läkare som i det enskilda faller avgör vad som ska anses vara nödvändig
vård. Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet
med resan till Sverige är att söka vård.
EU-kort



Regionen har rätt att fakturera Försäkringskassan för EU/EESpatienter, för utförd vård enligt gällande utomlänstaxa, under
förutsättning att patienten har ett giltigt EU-kort. Vid besöket
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måste EU-kortet därför kopieras och skickas in till
Redovisningsstöd.
Patienter från de övriga nordiska länderna behöver inte visa EUkortet. Däremot krävs id-handling, namn och bostadsadress. Kopia
ska tas av patientens giltiga id-handling och skickas till
redovisningsstöd.
Om EU-kortet saknas eller är ogiltigt, och det handlar om
patienter från länder utanför Norden, ska patienten själv betala
hela beloppet för vården, enligt gällande utomlänstaxa. Den
vårdsökande kan då få ersättning för sina utlägg från sin
motsvarighet till vår Försäkringskassa i det andra EU-landet.

Planerad vård

För att en EU/EES- patient skall få planerad vård i Sverige till samma
vårdavgift som bosatta inom landstinget, krävs att patienten fått detta
godkänt av sin motsvarighet till vår Försäkringskassa i sitt hemland. Med
planerad vård avses att syftet med resan till Sverige är att söka vård.
Patientens Försäkringskassa ska styrka att det finns tillstånd för vård i
Sverige, på blankett S2 (tidigare E112.)
Från 1 oktober 2013 har patienter från andra EU/EES-länder en utökad
möjlighet att söka planerad vård i Sverige, genom det så kallade
”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att patienter kan söka planerad
vård i annat EU/EES-land och sedan få ersättning från sitt hemland.
Särskilda tillämpningsanvisningar för mottagande av EU/EES-patienter är
under bearbetning.
Patient från en annan EU/EES-stat som arbetar i Sverige under högst 12
månader

Vistelse i Sverige för arbete under högst 12 månader ger rätt till både nödvändig
och planerad vård till samma vårdavgift som bosatta inom Regionen. Patienten
ska dock kunna uppvisa ett giltigt intyg av Försäkringskassan utfärdat
”Intyg om bosättning i Sverige” enligt förordning 883/2004 (en kopia
skickas till Redovisningsstöd M57). Det är viktigt att intyget är påskrivet
av både arbetsgivare och patient.

Personer från länder utanför EU/EES
Utländska medborgare

Personer från:
• Algeriet
• Australien
• Israel
• Quebec

Avgift

Sverige har sjukvårdsavtal med dessa länder. Det
innebär att personer från dessa länder har, vid
tillfällig vistelse i Sverige, rätt till akut vård och
akut tandvård på samma avgiftsvillkor som
bosatta i Sverige.
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Personer som är utländska medborgare,
bosatta i länder utanför EU/EES-området
med vilka Sverige saknar
sjukvårdskonventioner

Dessa personer har inte rätt till någon
subventionerad vård av regionen. Det betyder att
dessa patienter själva får betala den verkliga
kostnaden för såväl akut som planerad vård
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10 Sjukvård för utlandssvenskar
Utlandssvenskar från EU/EES
- Svenska medborgare boende i EU/EES-länder jämställs med övriga
boende och sjukförsäkrade i dessa länder. Det betyder att de har rätt
till akut och nödvändig vård i Sverige till samma avgift som bosatta i
Sverige, under förutsättning att de kan visa upp giltigt EU-kort.
- EU-kortet utfärdas av myndigheterna i respektive arbets- eller
bosättningsland. Om patienten inte kan visa giltigt EU-kort, betalar
utlandssvenskar från andra EU/EES-länder de verkliga kostnaderna i
Sverige för sjukvården.
- Utlandssvenskar från EU/EES-länder är i första hand hänvisade att
söka planerad vård i sitt arbets- eller bosättningsland om de inte fått
intyg S2 (tidigare E112) från myndigheterna i sitt bosättningsland för
planerad vård i Sverige. Från 1 oktober 2013 har patienter från andra
EU/EES-länder en utökad möjlighet att söka planerad vård i Sverige,
genom det så kallade ”Patientrörlighetsdirektivet”. Det innebär att
patienter kan söka planerad vård i annat EU/EES-land och sedan få
ersättning från sitt hemland. Särskilda tillämpningsanvisningar för
mottagande av EU/EES-patienter är under bearbetning.
Utlandssvenskar från länder utanför EU/EES
- I de fall utlandssvenskar från länder utanför EU/EES blir akut sjuka
under vistelse i Sverige får de öppen vård till samma avgift som
bosatta i Sverige.
- Vid akut sluten vård betalar utlandssvenskar från länder utan för
EU/EES den högsta slutenvårdsavgiften (för närvarande 100 kr per
vårddag) för bosatta.
- Den akuta vården ska sökas i det landsting där vårdbehovet uppkom.
- Om en utlandssvensk täcks av en sjukvårdskonvention grundar den
rätten till akut sjukvård i Sverige. I dessa fall får landstinget ersättning
från Försäkringskassan. Finns ingen konvention om sjukvård svarar
landstinget för kostnaden för akut vård.
Vissa utlandssvenskar i utvecklingsländer och utsända personer
- Missionärer, präster och volontärer i utvecklingsländer får öppen
vård till samma avgifter som bosatta i Sverige. De får också sluten
vård, akut och planerad, till den högsta slutenvårdsavgiften (för
närvarande 100 kr per vårddag) för bosatta.
- Motsvarande gäller även för s.k.utsända personer. Med en utsänd
person avses en som arbetar åt en svensk arbetsgivare med anställning
i Sverige men med arbetsplatsen förlagt i ett annat land.
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11 Uteblivna tidsbeställda besök
En sjukvårdshuvudman får kompensera sig för kostnader som
uppkommer med anledning av att en patient uteblivit från avtalad
tidsbeställt läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling.
Om patienten inte kan utnyttja sin avtalade tid ska den avbokas minst ett
dygn i förväg, så att tiden kan ges till någon annan.
Har patienten uteblivit utan att kontakta vården, skall patienten debiteras
en uteblivandeavgift. Uteblivandeavgiften är dubbel patientavgift som
kan vara 200 kr, 300 kr eller 600 kr beroende på vårdgivare. Avgift tas
ut även vid avgiftsfria besök.
Kommer patienten sent till ett avtalat tidsbeställt läkarbesök eller annan
sjukvårdande behandling har vården rätt att debitera för en uteblivande
avgift om besöket inte går att fullfölja enligt planerad tidsbokning.
Uteblivandeavgift:
– Avgiften är en dubbel avgift från vårdgivarens ordinarie
patientavgift.
– Avgiften tas ut även för patientgrupper som är avgiftsbefriade
eller har lägre patientavgift, t.ex. barn och ungdom, patienter som
är 85 år och äldre, patienter med frikort, BVC, asylsökande och
patienter som annars går på grupptaxa. Däremot får avgiften inte
tas ut för dem som är avgiftsbefriade enligt lag, se sidan 4.
– Avgift om 100 kr tas ut vid uteblivet besök för gynekologiskt
cellprovskontroll
– Avgift om 100 kr tas ut vid uteblivet besök för mammografi
– Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
– För uteblivet besök avseende intyg/utlåtande samt
åtgärder/undersökningar utan samband med sjukdom ska patienten
debiteras patientavgift för läkarbesök alternativ sjukvårdande
behandling.
Undantag:
– Om man har ett giltigt skäl för att utebli. Med giltigt skäl avses i
huvudsak egen eller nära anhörigs akuta insjuknande, dödsfall
eller motsvarande.
– En patient som insjuknar under helgen och har ett
mottagningsbesök på måndagen ska inte debiteras det uteblivna
besöket - såvida det inte på kallelsen finns ett telefonnummer dit
man kan vända sig och avboka besök även under helger.
– Besök för rådgivning i samband med abort/sterilisering
– Besök inom ramen för smittskyddslagen
– Besök som är avgiftsfria enligt lag
Observera att avgift för uteblivet besök numera får tas ut även vid
planerade besök för preventivmedelsrådgivning.
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12 Avgiftsbefrielse
Patient som får vänta mer än 30 minuter ska få sin faktura makulerad
eller återbetald patientavgift om det gäller ett planerat tidsbeställt besök i
öppen vård och om patienten betalat patientavgift enligt gällande taxa.
Undantag:
Avgiftsbefrielsen gäller inte vid:
 Dagkirurgiska operationer.
 Undersökningar under narkos.
 Besök utan samband med sjukdom.
 Akutbesök, även om patienten fått en tid angiven, liksom s.k. dropin-mottagning hos distriktssköterska. Däremot gäller regeln vid
enheter som tillämpar ”Bra mottagning”.
De 30 minuterna räknas från den tidpunkt som besöket är bokat och fram
till dess att personalen påbörjar någon åtgärd som hör samman med
besöket. Besöket anses startat om man påbörjat provtagning eller någon
annan undersökning som ingår i det egentliga besöket. Det räcker inte att
ropa upp patienten i väntrummet och placera henne/honom i ett annat rum
utan att göra något mer.
För att patienten ska befrias från avgift förutsätts, att patienten håller sin
del av överenskommelsen, d.v.s. kommer på utsatt tid. Patienten ska
dessutom kräva avgiftsbefrielse i direkt anslutning till besöket.
Observera att eventuell registrering i högkostnadskort ska strykas i
samband med att pengarna återbetalas.
Om patienten blir utan vård
Om en planerad operation, undersökning eller behandling ställs in kan man få
ersättning för de utlägg man haft med max 800 kronor per tillfälle. En
förutsättning för att få ersättning är att vården uteblivit till följd av
”omständigheter som borde ha kunnat förutses av vårdpersonalen”. Om det sker
en större olycka med oväntade akutfall får man inte ersättning.
Faktura för inställt besök skickas inte ut. I efterhand kan man begära ersättning
för verifierade utlägg med högst 800 kronor. Man kan dessutom begära ersättning
om man har betalat egenavgift för sjukresa.
För att få ersättning för egenavgift eller andra utlägg, skriver man till den
vårdenhet där man skulle ha fått vård. Man ska bifoga kvitto eller liknande som
styrker kostnaderna.
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13 Betalning
Se regelverk för administrativa avgifter
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(Avgifterna i regelverket är åtgärder/undersökningar utanför öppen hälso- och
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1. Momsplikt
Eftersom avgiftsnivån för besök/åtgärder utan samband med sjukdom är
betydligt högre än för besök i samband med sjukdom, är det viktigt att
informera patienten om aktuell avgift redan vid tidsbokningen. De
intyg som är avgiftsbelagda gäller även för barn.
Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller
vårda en persons hälsa är dessutom numera momspliktiga. Det innebär
att undersökningar eller utredningar som sker med det huvudsakliga
syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en
tredje parts beslut är momspliktiga.
Undersökningar som resulterar i ett intyg är belagt med moms. Om
undersökningen görs utan att ett intyg skrivs är åtgärden momsfri.

2. Grunduppdrag
2.1 Inom grunduppdraget
Den 1 mars 2009 infördes Vårdval Kronoberg. Den verksamhet som alla
vårdcentraler som ingår i vårdvalet ska erbjuda kallas grunduppdraget.
Det är lika för alla enheter, oavsett om det är en offentlig eller privat
enhet och samma patientavgifter och regler skall tillämpas. De intyg och
åtgärder/undersökningar som ingår i grunduppdraget och där alla
vårdenheter ska tillämpa angiven avgift, har markerats med x i
kolumnen ”Inom grunduppdraget”. (Övriga verksamheter inom
Region Kronoberg kan bortse från denna kolumn).
Observera att de intyg och åtgärder/undersökningar som inte finns
specificerade men ändå ses som ett enkelt intyg/åtgärd/undersökning
ingår i grunduppdraget.
2.2 Utanför grunduppdraget
Vårdcentralen kan utöver grunduppdraget/åtagandet samt eventuellt
tilläggsuppdrag, även utföra andra tjänster. Med andra tjänster avses
bl.a. åtgärder utan samband med sjukdom såsom resevaccinationer,
hälsoundersökningar, försäljning av varor samt utfärdande av olika intyg
som inte ingår i grunduppdraget. Intyg och åtgärder/undersökningar av
utomlänspatienter utan samband med sjukdom ligger utanför
grunduppdraget. För tjänster som ligger utanför grunduppdraget har
privata vårdgivare frihet att tillämpa andra avgifter än vad som
redovisas i detta dokument samt fritt välja betalningsalternativ.

Offentliga vårdcentraler ska tillämpa nedanstående patientavgifter, även
om det avser verksamhet utanför grunduppdraget.

Sida 2 av 9

REGION KRONOBERG

3. Avgiftsnivåer
3.1. Avgiftsbefriade intyg och åtgärder/undersökningar
En del intyg avgiftsbefriade för patienten. Undersökning i samband med dessa
intyg är också avgiftsfria, samt ingår i grunduppdraget.
I avgiftsförteckningen nedan redovisas de avgiftsbefriade intygen och
åtgärderna med avgiften 0 kronor.
OBS! Samtliga intyg som skall lämnas till annan enhet inom Region
Kronoberg är avgiftsfria!
3.3. Intyg och åtgärder/undersökningar där fastställd avgift saknas
Om intyget/åtgärden/undersökningen inte finns med i avgiftsförteckningen tas
följande avgifter ut:
Avgift utan
moms

Avgift med
moms

Inom
grunduppdraget

300 kr

375 kr

x

Timtaxa
(se nedan)

Timtaxa
(se nedan)

Enklare
intyg/åtgärd/undersökning
Övriga intyg/åtgärder/
undersökningar

3.4. Intyg och åtgärder/undersökningar enligt timtaxa
I avgiftsföreteckningen finns intyg och åtgärder/undersökningar där
patienten betalar enligt timtaxa. Timtaxan kan användas både för
momsbefriade och momspliktiga intyg/åtgärder.
Följande timtaxa gäller:

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 1 tim

Avgift utan
Avgift med moms
moms
1100
1375

Timtaxa läkare 1100 kr/tim, 15 min

275

344

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 1 tim

550

688

Timtaxa övrig personal 550 kr/tim, 15 min

138

172

Vid timtaxa ska all tid som går åt ingå i beräkningen av priset, t.ex. tid
för journalläsande, utfärdande av intyg, utskrift samt tid för
åtgärder/undersökningar. Endast röntgenundersökning och
kopiering/avskrifter debiteras då särskilt (se 5.4.).
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4. Avgiftsförteckning intyg och åtgärder/undersökningar

A

Avgift

Adoptionsintyg, läkarintyg för sökande av
adoptivbarn, inkl nödvändiga undersökningar samt
hälsoundersökning och provtagningar av adoptivbarn
Alkolås, avgift per besökstillfälle

0 kr

Anhörigs övernattning på familje BB, per
övernattning
Arbetsskadeförsäkringslagen, intyg enligt
Arbetsgivare eller arbetsförmedlingen,
(Intyg om LOH, om förfrågan kommer från
arbetsförmedlingen tas avgift ut om högst 2 200 kr
exkl. moms)

Bedömning av prestationsförmåga hos vissa
nyanlända invandrare, enligt Lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
(avgiften debiteras arbetsförmedlingen)

D

Färdtjänst, intyg för

0 kr

x

0 kr

x

300 kr

x

0 kr

x

timtaxa

Avgift

x

Inom
grunduppdraget

2750 kr inkl.
moms

Avgift

Dödsfall, konstaterande av (även vid hembesök och
på olycksplats)

F

x

1500 kr inkl.
moms

Allmänfarlig sjukdom, undersökning, vård och
behandling (av patient och anhörig/närstående) som
läkaren bedömer minska risken för smittspridning
(enligt smittskyddslagen)
Anhörigvård, intyg för vård av anhörig (gäller även
för vård av barn)

B

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

Avgift

x
Inom
grunduppdraget

0 kr

x

timtaxa

x

Försäkringskassan, samtliga intyg och utlåtande
oavsett om förfrågan kommer från FK eller patienten.
(Gäller ej för avstämningsmöten)

0 kr

x

Förvaltare, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av förvaltarskap

0 kr

x

Försäkringsbolag, intyg
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G

Avgift

God man, läkarintyg för utredning i ärende om
anordnande av godmanskap

H
Handikappfordon
Hemgångspaket
HIV-intyg, inkl provtagning (gäller även för
utbildning)
HIV-test (enl. smittskyddslagen)
Hälsoundersökning
Exempelvis vid dyk- och flygcertifikat, aupair, intyg
till visum m.m.

0 kr
Avgift

Hälsoundersökningar, resultat från
hälsoundersökningar av placerade barn och unga
återkopplas till socialtjänsten

Kör-, trafik- och traktorkort, (ej pga sjukdom)

L
Livsmedelsintyg, vid arbete med
livsmedelshantering
Läkarintyg – LVM, enligt lag om vård av
missbrukare
Läkarintyg – LVU, enligt lag om vård av unga.
Utfärdas av barnkliniken.

x

x
x

2070 kr

x

0 kr

x

Avgift

Kör-, trafik- och traktorkort, (pga sjukdom)

x
Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
125 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
0 kr
900 kr vid
enbart
undersökning
1125 kr inkl.
moms vid
intyg

Hälsoundersökning/hälsosamtal avser
• dels asylsökande som inte tidigare genomgått någon
hälsoundersökning (efter sin ankomst till Sverige)
• dels anhörig invandrare
(avgiften debiteras migrationsverket)

K

Inom
grunduppdraget

Inom
grunduppdraget
0 kr

x

1125 kr inkl.
moms

x

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

x

0 kr
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Läkarutlåtande om hälsotillståndLOH, intyg om

N
Nykterhetsintyg, i samband med dom för rattfylleri,
inkl. avgift för intyg + läkarbesök. Provtagningar
debiteras särskilt se nykterhetsprov.
Nykterhetsprov alkohol
Nykterhetsprov narkotika

M

0 kr
Avgift

375 kr inkl.
moms
375 kr inkl.
moms
Avgift

Parkeringstillstånd, intyg för

S
Sterilisering, intyg om
Skola, intyg till grundskola till exempel kost

x

Inom
grunduppdraget
0 kr

Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms

x

0 kr

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård
(samhällsorgan begär)

Resa, intyg för att avboka eller intyg för att ta med
mediciner. Observera att apoteken i vissa fall kan
utfärda detta intyg avgiftsfritt.
Rättsintyg
Röntgenundersökning, utan samband med sjukdom
t.ex. asbest eller ”hälsolunga”.

x

Inom
grunduppdraget

Avgift

Psykiatrisk vård, vårdintyg för sluten vård (när
enskild begär det)

R

x

timtaxa

Ortopediska hjälpmedel, intyg för erhållande av

P

Inom
grunduppdraget

750 kr inkl.
moms

Migrationsverket

O

x

timtaxa
Avgift

Inom
grunduppdraget

375 kr inkl.
moms
timtaxa
750 kr inkl.
moms
Avgift

x
x

Inom
grunduppdraget
0 kr
x
0 kr
x
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T
Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, avser
annan prövning än för vårdpersonal eller för
intagning vid vårdskolor, vilka är avgiftsfria

Avgift

300 +
självkostnad
för vaccinet

x

0 kr

x

Tuberkulinprövning, inkl BCG-vaccination, för
personal i riskyrken samt för intagning till
utbildningar i dessa yrken. Med riskyrken avses t ex
polis- skol- och daghemspersonal, socialarbetare och
vårdpersonal.

V

Inom
grunduppdraget

Avgift

Inom
grunduppdraget

Vaccinationer, se nedan
Influensavaccin
De grupper som rekommenderas vaccin enligt
Folkhälsomyndighetens årliga rekommendationer
inklusive hushållskontakter till, och personal som
vårdar, personer med gravt nedsatt immunförsvar.




Personer över 65 år
Gravida kvinnor i andra och tredje trimetern
Personer oavsett ålder med:
- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom samt vissa
andra kroniska sjukdomar.
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom
eller behandling)
- Kronisk lever- eller njursvikt
- Astma (för barn och ungdom gäller svår astma,
grad 4, med
funktionsnedsättning)
- Extrem fetma (störst risk vid BMI över 40)
- Flerfunktionshinder hos barn
 Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats mot
A (HINI)
Hushållskontakter och personal som vårdar personer
med kraftigt nedsatt infektionsförsvar.
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
ovan nämnda riskgrupper
Samtidig influensa och pneumokockvaccination för
övriga icke tillhörande riskgrupperna
Influensavaccination för övriga, icke tillhörande
riskgrupper

0 kr

x

0 kr

x

300 kr

x

220 kr

x
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Pneumokockvaccination
De grupper som rekommenderas polysackaridvaccin
(Pneumovax) enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
De grupper som rekommenderas både
polysackaridvaccin (Pneumovax) och konjugerat
vaccin (Prevenar13) enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer så är Pneumovax kostnadsfritt
medan det är en kostnad för Prevenar13.
De patienter som har allra högst risk för
pneumokockinfektion vaccineras inom
specialistvården på sjukhusen, var god se riktlinje på
smittskyddsenhetens hemsida.
Pneumokockvaccination för övriga, icke tillhörande
riskgrupper
Stelkramp
Vaccination mot (vid skada ingår första
vaccinationen i ordinarie besöksavgift)
Vaccinationer*, övriga icke specificerad

0 kr

300 +
självkostnad
för vaccinet

220 kr
300 +
självkostnad
för vaccinet
300 +
självkostnad
för vaccinet

Vård- och behandlingsresor, intyg för
Vårdbidrag, intyg vid ansökan om statligt eller
kommunalt

x
x

0 kr

x

0 kr

x

Avgift

Övriga åtgärder/undersökningar, ej i samband
med intyg

x

Inom
grunduppdraget

timtaxa

Övriga åtgärder/undersökningar, i samband med
intyg

*Vid vaccinering av flera barn inom samma familj tas endast en fast
avgift om 300 kr per syskongrupp!
Observera att barn och ungdomar som inte vaccinerats i enlighet med
barnhälsovårdens och skolhälsovårdens vaccinationsprogram har rätt att
få dessa vaccinationer kostnadsfritt t.o.m. den månad de fyller 18 år.
Berör främst utlandsfödda barn och ungdomar.
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5. Övriga regler

5.1. Intyg i sluten vård
Då patient är inskriven i sluten vård skall avgift tas ut för intyg/utlåtande
på motsvarande grunder som sker i öppen vård.
5.2. Uteblivna tidsbeställda besök/För sent avbokade besök
Enligt gällande regler har sjukvårdshuvudmannen rätt att kompensera
sig för uteblivna tidsbeställda besök motsvarande den uteblivna
patientavgiften som kan vara 100 kr, 150 kr eller 300 kr. Regeln gäller
samtliga tidsbeställda besök i öppen vård, d.v.s. även besök för
intyg/utlåtande samt åtgärder/undersökningar utan samband med
sjukdom.
Om patienten inte kan utnyttja sin beställda tid ska den avbokas minst
ett dygn i förväg, så att tiden kan ges till annan. Har patienten ändå
uteblivit utan att kontakta vården, ska patienten debiteras en
uteblivandeavgift som kan vara 100 kr, 150 kr eller 300 kr.
Gällande regler innebär:
- Vid uteblivna besök, då det uteblivna besöket skulle avsett
intyg/utlåtande respektive åtgärder/undersökningar utan samband
med sjukdom m.m. tas en avgift motsvarande gällande patientavgift
ut för den vårdgivarekategori som berörts.
- Avgiften tillgodoräknas ej högkostnadsskyddet.
5.3. Grupptaxa vid riktade hälsoundersökningar/motsv.
Vid riktade hälsoundersökningar som sker i grupp om minst 5 personer
– t ex hälsovård för äldre, viktgrupper, rökavvänjning eller motsvarande
får grupptaxa tillämpas enligt följande huvudprincip.
Vid deltagande av minst 5 personer debiteras respektive deltagare, halv
ordinarie patientavgift X antal tillfällen. Avgift för samtliga tillfällen bör
erläggas vid första eller andra tillfället.

6. Betalning
Se regelverk för administrativa avgifter
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Vårdstöd

AVGIFTER I SLUTEN VÅRD
Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2020, gällande tills vidare.

1 Generell regel
Ålder

Avgift

0 år till och med kalenderåret
patienten fyller 19 år

0 kr per dag

Från kalenderåret patienten fyller
20 år

100 kr per dag

Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med utgången av det år
de fyller 19. Avgift tas ut från och med det år patienten fyller 20.

2 Undantag
2.1

Patienter i åldersgruppen 20-39 år med hel sjuk- eller
aktivitetsersättning
 50 kr i vårdavgift för dag 1-30.
 För resterande vårddagar gäller avgift enligt den generella
regeln.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst
Vårdstöd.
2.2 Patienter med låg inkomst
 50 kr i vårdavgift.
 Gäller för de patienter som har en skattepliktig inkomst lägre än
8 254 kr per månad, d.v.s. 99 000 kr per år.
 Inkomsten kan verifieras av Skattemyndigheten eller
Försäkringskassan.
 Patienten ansöker själv om nedsatt avgift till Kundtjänst
Vårdstöd och en ny ansökan med verifierad inkomst ska lämnas
vid varje vårdtillfälle.
 Retroaktiv sänkning av den ändrade avgiften görs bara på
fakturor som gäller det senaste betalda vårdtillfället eller om
fakturan är obetald.

Avgifter slutenvård
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2.3 Avgiftsbefriade patientgrupper vid sluten vård
- Asylsökande
- Värnpliktiga
- Anhållna
- Häktade
- Intagna på kriminalvårdsanstalt
2.4 Permission
Om permission omfattat ett helt kalenderdygn (00.00-24.00) medges
avgiftsavdrag. Exempel: En patient åker hem på fredagskvällen och
kommer tillbaka på söndagskvällen. I detta fall sker avdrag för ett
dygn, eftersom det endast är lördagsdygnet som omfattar ett helt
kalenderdygn.
Observera patienter på vårdenheter med 5-dygnsvård faktureras för 5
vårddagar per vecka.

3 Patienthotell
Ansvarig vårdenhet ansvarar för att boka in patienten till ett av våra
avtalade hotell. Patienten betalar en egenavgift som motsvarar
avgiften för slutenvård, 100 kr. Egenavgiften registreras av ansvarig
vårdenhet i Cosmic som sedan faktureras till patient.

4 Fakturering och betalning
Se regelverk för administrativa avgifter.
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 305

Taxor och avgifter 2020 - hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja egenavgift för hörapparater till 1050 kronor.
3. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S) och Magnus Carlberg (S) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

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


Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift

Uteblivet från

Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor
Avgift

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


Inga förslag till förändringar

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12



Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor per
övernattning

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 5):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Att höja egenavgiften för hörapparater till 1050 kronor

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja egenavgift för hörapparater till 1050 kronor.
3. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut -Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 1 - Utredning Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 2 - Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärderundersökningar
Bilaga 4 - Avgifter slutenvård
Bilaga 5 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 251

Taxor och avgifter 2020 - hälso- och
sjukvården (19RGK56)
Beslut

1. Regionstyrelsen återremitterar frågan avseende egenavgift för hörapparater till hälsooch sjukvårdsnämnden för att säkerställa att avgiften för hörapparater inte överskrider
den faktiska kostnaden.
2. Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
- Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
- Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Reservationer

Henrietta Serrate (S), Robert Olesen (S), Helen Bengtsson (S), Magnus Carlberg (S) och
Ragnar Lindberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Sammanfattning

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


Att höja avgiften för uteblivet besök till dubbel avgift

Uteblivet från

Nuvarande avgift

Dubbel avgift för

uteblivet besök

uteblivet besök

Läkarbesök specialistvård

300 kronor

600 kronor

Läkarbesök primärvård

150 kronor

300 kronor

Besök annan vårdgivare än läkare

100 kronor

200 kronor
Avgift

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


Inga förslag till förändringar

Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 4):

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Höja avgiften för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor per
övernattning

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 5):
Förslag till förändringar från 1 januari 2020


Att höja egenavgiften för hörapparater till 1050 kronor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Höja avgiften för uteblivet besök enligt redovisat förslag.
2. Höja egenavgift för hörapparater till 1050 kronor.
3. Höja avgift för anhörigs övernattning på BB-förlossning till 300 kronor
Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2020.
Yrkanden

- Ordföranden, med instämmande av Ida Eriksson (M), Eva-Britt Svensson (V), Anna
Zelvin (KD), Thomas Ragnarsson (M) och Melena Jönsson (SD), föreslår att
regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, punkt ett och
tre. Punkt två föreslås återremitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden för att säkerställa
att avgiften för hörapparater inte överskrider den faktiska kostnaden.
- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande tilläggsyrkande
avseende regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, punkt ett:
"..men att patienter under 20 år ligger kvar på tidigare beslutad nivå. Samt att ge
hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att se över hur antalet uteblivna
vårdbesök kan minskas."
- Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen ska avslå regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut, punkt tre.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut, punkt ett. Han finner att regionstyrelsen bifaller
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Henrietta Serrates (S)
tilläggsyrkande avseende regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, punkt ett.
Han finner att regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill avslå Henrietta Serrates (S) tilläggsyrkande röstar ja, den som vill bifalla
tilläggsyrkandet röstar nej. Tio röstar ja och fem röstar nej, vilket innebär att
regionstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Anna Zelvin (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

5

Fortsättning beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen ska avgöra regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut, punkt två under dagens sammanträde eller om det ska återremitteras
till hälso- och sjukvårdsnämnden. Han finner att regionstyrelsen återremitterar punkten.
Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut, punkt tre. Han finner att regionstyrelsen bifaller
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, punkt tre röstar ja,
den som vill avslå detsamma röstar nej. Tio röstar ja och fem röstar nej, vilket innebär
att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, punkt tre.
Ledamot

Ja

Nej

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Anna Zelvin (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X

Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

X
X
X
X
X
X
X
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Beslutsunderlag









Förslag till beslut -Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 1 - Utredning Taxor och avgifter inför år 2020
Bilaga 2 - Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärderundersökningar
Bilaga 4 - Avgifter slutenvård
Bilaga 5 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel
§305 RSAU Taxor och avgifter 2020 - hälso- och sjukvården

Paragrafen är justerad

Samordningsförbundet
Värend – Ny medlem och
reviderad förbundsordning

16
19RGK134

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK134
Handläggare: Daniel Nilsson,
Datum: 2019-10-28

Regionfullmäktige

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

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Samordningsförbundet Värend - Missiv angående medlemmar
i Samordningsförbundet Värend
Samordningsförbundet Värend – styrelseprotokoll 2019-10-11
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Emma Krantz
Alvesta; TK mail Kommun; Kommunstyrelsen; Region Kronoberg Officiell brevlåda; Info Lessebo kommun;
Joelsson Gustafsson Ulrika RST kansliavdelningen; Region Syd Arbetssökande; Svartling Almqvist Anne
(0780); Emma Majlöv Modig
Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap från Uppvidinge kommun
den 25 oktober 2019 14:51:16
Outlook-y2q5uf2a.png
Missiv - angående medlemmar i Samordningsförbundet Värend inkl förbundsordning.pdf

Hej
Uppvidinge kommun inkom under hösten med en ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Värend. Styrelsen för Samordningsförbundet har tagit fram förslag
på ny förbundsordning med rekommendationer att godkänna Uppvidinge kommuns
ansökan om medlemskap i förbundet.
Jag har fått i uppdrag av styrelsen att skicka bifogade handlingar för vidare hantering hos
förbundets nuvarande parter samt Uppvidinge kommun. Förbundsparterna har olika
rutiner för att hantera denna typ av ärende och det är bra om jag får snabb återkoppling
på om jag har skickat dessa handlingar till rätt instans eller inte samt tillräckligt med
beslutsunderlag.
Hör också av det er till mig om det är andra frågor som uppstår.
Med vänlig hälsning Emma Krantz
---------------------------------------Samordningsförbundet Värend
Emma Krantz
Förbundschef
E-post: emma.krantz@sfvarend.se
Telefon:0733-288017
Besöksadress: Kungsgatan 13 A
Postadress: 352 31 Växjö
www.sfvarend.se

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 306

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

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

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

 Förslag till beslut - Ny medlem och reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
 Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap från Uppvidinge
kommun
 Styrelsemötesprotokoll 2019-10-11 Samordningsförbundet Värend

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 252

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

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

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förbundsordning för Samordningsförbundet Värend. Förbundsordning
gäller från och med den 1 januari 2020.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

2. Därmed godkänna Uppvidinge kommuns ansökan om medlemskap. Medlemskapet
gäller från och med den 1 januari 2020.
3. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemmar godkänner ny
förbundsordning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ny medlem och reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Värend
 Missiv och förslag Förbundsordning SFV Ansökan om medlemskap från Uppvidinge
kommun
 Styrelsemötesprotokoll 2019-10-11 Samordningsförbundet Värend
 §306 RSAU Samordningsförbundet Värend – Ny medlem och reviderad
förbundsordning

Paragrafen är justerad

Redovisning av obesvarade
motioner och
medborgarförslag 2019

17
19RGK69

Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK69
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-21

Regionfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2019 har hittills 19 motioner inkommit, varav tio inte slutbehandlats.
Därutöver finns en inte slutbehandlad motion från 2016. De motioner som inte
slutbehandlats är:
- Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet (16RK1968). Regionfullmäktige
beslutade § 331/17 att remittera motionen till folkhälsoberedningen för
utvärdering av tidigare och andra regioners ersättningsmodeller samt att den
behandlas under hösten 2017. Motionen behandlas av regionfullmäktige i
november 2019.
- Motion - Se över rutin för tandvård till sjukvårdskostnadspris (19RGK1775).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Minska matsvinnet - sälj den mat som blir över i Region Kronoberg!
(19RGK1728). Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Matkulturpris (19RGK1700). Motionen behandlas av regionfullmäktige
i februari 2020.
- Motion - Glöm inte lasarettens historia (19RGK1658). Motionen behandlas av
regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Kollektivtrafik till turistmål och sevärdheter i vårt län (19RGK1643).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
- Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
(19RGK1624). Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (19RGK1460). Motionen
behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion - Fler sommarjobb i Region Kronoberg (19RGK1239). Motionen
behandlas av regionfullmäktige i februari 2020.
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK69
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-21

- Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska
satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt (19RGK1109).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i november 2019.
- Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och
unga under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på regionfullmäktige i
april 2020.

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

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Ulrika J Gustafsson
Kanslidirektör
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Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 299

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Sammanfattning

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

- Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska satsningar på
hälso- och sjukvården från 2010 och framåt (19RGK1109). Motionen behandlas av
regionfullmäktige i november 2019.
- Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga
under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på regionfullmäktige i april 2020.

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 245

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

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Sammanfattning

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

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

- Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska satsningar på
hälso- och sjukvården från 2010 och framåt (19RGK1109). Motionen behandlas av
regionfullmäktige i november 2019.
- Motion – Inför en regional lovpott för kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga
under skollov (19RGK1895). Motionen behandlas på regionfullmäktige i april 2020.

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner och
medborgarförslag 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
 §299 RSAU Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019

Paragrafen är justerad

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

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1109
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-24

Regionfullmäktige

Svar på motion – Följ upp resultat och effekt av Region
Kronobergs ekonomiska satsningar inom hälso- och
sjukvården från 2010 och framåt
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att alla
ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt ska följas
upp med vilka resultat och effekter dessa fått. De senaste åren har
kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården varit stor i hela landet. Motionärerna
vill därför att effekt av gjorda ekonomiska satsningar ska göras med syfte att
förtydliga om satsningarna varit rätt- eller felriktade.
Regionstyrelsen har för avsikt att framöver följa upp samtliga ekonomiska
satsningar inom hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade § 119/19 att föreslå regionfullmäktige
avslå motionen.
Svar på motion
Motionen pekar på förbättringsområden för den uppföljning som görs i månads-,
delårs- och årsrapporter. I arbetet med verksamhetsplaner och formulering av mål
måste dessa på ett konkret sätt ange vilka de förväntade effekterna är, med syfte att
öka såväl förståelse för formulerade mål som möjlighet till uppföljning.
En uppföljning av tio års ekonomiska satsningar är önskvärd, men kräver en
omfattande arbetsinsats. Den långa tidsperioden försvårar möjligheten att koppla
gjorda satsningar till påvisbara effekter. En satsning som gjordes i början av
perioden kan ha gett positiv effekt, men beroende på ändrade förutsättningar
tappat sitt värde. Ändrad demografi, behandlingsmetoder, behov och medicinska
möjligheter är i olika grad svåra att fånga.
En utredning kräver gedigen faktainsamling och analys. Möjligheterna att dra
korrekta slutsatser kommer att bli svåra och värdet.
Region Kronoberg samarbetar med Linnéuniversitetet när det gäller
studentarbeten på olika nivåer. Studenterna skulle kunna erbjudas att genomföra
studier avseende de ekonomiska satsningarna 2010-2019.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen kräver omprioritering av administrativa resurser. Kontakter kommer i
olika omfattning att behövas med verksamhetsrepresentanter. Värdet av
arbetsinsatsen måste vägas mot den förväntade nyttan av utredningen.
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Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1109
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-24

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsledningen i samverkan med
regionstaben.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronobergs
ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården från 2010
och framåt
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 119/19
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Följ upp resultat och effekt av Region
Kronoberg ekonomiska satsningar på hälsooch sjukvården från 2010 och framåt
De senaste åren har kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården varit stor i hela
landet. Trots flera skattehöjningar och därtill olika effektiviseringssatsningar i Region
Kronoberg, såväl under alliansstyre som rödgrönt styre, fortsätter kostnaderna att
öka. Det finns med all säkerhet flera orsaker till det, vilka alla såklart måste följas upp
och beaktas.
Särskilt behöver resultat och effekt av de särskilda ekonomiska satsningar som
beslutats om för hälso- och sjukvården från 2010 och framåt följas upp, och det
skyndsamt, för att vi ska få en bild av om satsningarna varit rätt- eller felriktade.
Med anledning av ovanstående yrkas:
att

alla ekonomiska satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och
framåt ska följas upp med vilka resultat och effekter dessa fått.

Henrietta Serrate (S)
Robert Olesen (S)

Protokollsutdrag
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2019-10-10

§ 119

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Robert Olesen (S), Christina Bertillfelt (S), Carl-Olof
Bengtsson (S), Karl Paine (S), Ann-Charlotte Kakoulidou (S) och Frida Christensen (S)
till förmån för bifall till eget förslag.
Sammanfattning

Henrietta Serrate och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att alla ekonomiska
satsningar på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt ska följas upp med vilka
resultat och effekter dessa fått. De senaste åren har kostnadsutvecklingen i hälso- och
sjukvården varit stor i hela landet. Motionärerna vill därför att effekt av gjorda
ekonomiska satsningar ska göras med syfte att förtydliga om satsningarna varit rätt- eller
felriktade.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott har lämnat följande förslag till beslut till
hälso- och sjukvårdsnämnden:
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige avslå motionen.
Yrkanden

- Robert Olesen (S) och Carl-Olof Bengtsson (S) föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden ska föreslå regionfullmäktige bifalla motionen.
- Eva Johnsson (KD) föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden ska bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till beslut eller Robert Olesens (S) ändringsyrkande. Han
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning
begärs.

Protokollsutdrag
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2019-10-10

Omröstning

Den som vill bifalla hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts förslag röstar ja, den
som vill bifalla Robert Olesens (S) ändringsyrkande röstar nej. Nio röstar ja och sex
röstar nej, vilket innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ledamot

Ja

Eva Johnsson (KD)

X

Robert Olesen (S)

Nej

X

Pernilla Tornéus (M)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Rut Björkström (KD)

X

Bo Bergsjö (L)

X

Christina Bertillfelt (S)

X

Carl-Olof Bengtsson (S)

X

Frida Christensen (S)

X

Karl Paine (S)

X

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

X

Melena Jönsson (SD)

X

Robert Fredriksson (SD)

X

Roland Gustbée (M), ordf

X

Totalt

9

6

Protokollsutdrag
Instans: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mötesdatum: 2019-10-10

Beslutsunderlag

 Svar på motion: Följ upp beslut och effekt av Region Kronobergs satsningar på
hälso- och sjukvården från 2010 och framåt
 Motion - Följ upp resultat och effekt av Region Kronoberg ekonomiska satsningar
på hälso- och sjukvården från 2010 och framåt

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 292

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

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

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

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

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsyrkande:
"Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen."
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till
beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsens
arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till beslut. Omröstning begärs.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Fyra röstar ja och tre röstar nej, vilket
innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till beslut.
Förtroendevald
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)
Magnus Carlberg (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordförande
Totalt

Ja
X
X
X

Nej

X
X
X
X
4

3

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 238

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

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson (V) och Robert Olesen (S) föreslår att
regionstyrelsen ska bifalla följande ändringsyrkande:
"Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen."
- Sven Sunesson (C), Thomas Ragnarsson (M), Golnoush Lundén (C), Yngve Filipsson
(L) och Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsen
bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning begärs.

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, den som
vill bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Nio röstar ja och sex röstar
nej, vilket innebär att regionstyrelsens bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Ledamot
Sven Sunesson (C)
Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Anna Zelvin (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

Ja

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Inför
pensionärsrabatt i
kollektivtrafiken

19
19RGK1460

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1460
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-25

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i
kollektivtrafiken
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att den som
fyllt 65 år ska få möjlighet att resa kollektivt i Kronoberg, till ett reducerat pris.
Med tanke på det ekonomiska läget i Region Kronoberg så föreslås dock att
motionen avslås.
Trafiknämnden beslutade § 84/19 att föreslå regionfullmäktige avslå motionen.
Svar på motion
Trafiknämnden förslår regionfullmäktige avslå motionen med anledning av det
ekonomiska läget i Region Kronoberg.
Ekonomiska konsekvenser
De beräknade ekonomiska konsekvenserna av förslaget i motionen
kostnadsberäknas mellan ca 2,8-5,8 Mkr (beroende på det förslagna erbjudandets
utformning).
Ärendets beredning
Länstrafiken har under året tagit fram flera olika förslag på prisreducerat resande
för seniorer. Gemensamt för alla dessa förslag är att de påvisar intäktstapp.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Motion: Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
Trafiknämnden § 84/19

Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-10-04

§ 84

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

Trafiknämnden rekommenderar att regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion föreslagit att den som fyllt
65 år ska få möjlighet att resa kollektivt i Kronoberg, till ett reducerat pris. Med tanke på
det ekonomiska läget i Region Kronoberg så föreslås dock att motionen avslås.
Peter Freij yrkar bifall till motionen.
Catharina Winberg yrkar, med instämmande av Jeanette Schölin, bifall till ordförandes
förslag om avslag på motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att trafiknämnden rekommenderar
regionfullmäktige att avslå motionen.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som vill avslå motionen röstar ja och den som vill bifalla den röstar nej.
Namn
Peter Freij
Catharina Winberg
Rolf Andersson
Marianne Nordin
Stefan Jönsson
Olja Pekusic
Jeanette Schölin
Lars Nyberg
Carina Bengtsson
Totalt

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
5

4

Voteringen utfaller med 5 ja-röster mot 4 nej-röster.
Ordförande finner att trafiknämnden rekommenderar regionfullmäktige att avslå
motionen.
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden rekommenderar att regionfullmäktige avslår motionen.

Protokollsutdrag
Instans: Trafiknämnden
Mötesdatum: 2019-10-04

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
 Motion-Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 293

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

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

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

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

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla följande
ändringsyrkande:
"Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen."
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till
beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsens
arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja, den som vill bifalla
Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Fyra röstar ja och tre röstar nej, vilket
innebär att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag till beslut.
Förtroendevald
Sven Sunesson (C)
Eva Johnsson (KD)
Melena Jönsson (SD)

Ja
X
X
X

Nej

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

Magnus Carlberg (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordförande
Totalt

X
X
X
X
4

3

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
 Motion-Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken
 §84 TN Svar på motion – Inför pensionärsrabatt i kollektivtrafiken

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 239

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

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden

- Henrietta Serrate (S), Eva-Britt Svensson (V), Magnus Carlberg (S) och Robert Olesen
(S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande ändringsyrkande:
"Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige bifaller motionen."
- Golnoush Lundén (C) och Melena Jönsson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden frågar om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut eller Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande. Han finner att regionstyrelsen
bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar ja, den som
vill bifalla Henrietta Serrates (S) ändringsyrkande röstar nej. Nio röstar ja och sex röstar
nej, vilket innebär att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Ledamot
Sven Sunesson (C)

Ja
X

Nej

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

Ida Eriksson (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Yngve Filipsson (L)
Anna Zelvin (KD)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Eva-Britt Svensson (V)
Ragnar Lindberg (S)
Magnus Carlberg (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Olesen (S)
Henrietta Serrate (S)
Mikael Johansson (M) ordf
Totalt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

6

Beslutsunderlag






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

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Inkludera
alla i det nya, elektroniska
samhället

20
19RGK1624

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1624
Handläggare: Daniel Nilsson,
Datum: 2019-09-27

Regionfullmäktige

Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska
samhället
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Ted Strand (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska inleda en
utbildningsinsats riktad mot äldre och andra som önskar få ökade kunskaper om
hur det digitala samhället fungerar, tillsätta resurser för att öppna en
medborgartelefonlinje samt att Region Kronoberg ska utreda effekterna av ett
införande av ett medborgar/utbildningskontor.
Digital teknik har potential att öka äldre personers självständighet, delaktighet och
trygghet. En förutsättning för digital delaktighet är digital kompetens. Statliga
myndigheter, kommuner, regioner och ideella föreningar är i sammanhanget
viktiga aktörer för att stärka digital delaktighet och digital kompetens. I
Kronobergs län erbjuds äldre medborgare kurser om IT genom studieförbund.
En medborgartelefonlinje där medborgare kan ringa för att få råd, stöd och hjälp
att bland annat boka tågbiljetter förefaller inte vara en regional angelägenhet.
Flertalet aktörer erbjuder redan denna tjänst.
Regionfullmäktige föreslås därför avslå motionen.
Svar på motion
Digital teknik används alltmer som ett komplement för att öka äldre personers
självständighet, delaktighet och trygghet och därmed deras välbefinnande.
Forskning kan påvisa att utbildning i och användning av digital teknik kan minska
ensamheten bland äldre personer.1 Regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting har formulerat en gemensam vision för e-hälsa som strävar till att
”Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och
jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i samhällslivet”. Enligt Region Kronobergs
utvecklingsstrategi Närmare kronobergaren ska regionen aktivt bidra till att
visionen uppnås. Genom tekniska och digitala lösningar kan vården i större
utsträckning vara tillgänglig för patienter. 2 En förutsättning för digital delaktighet
är digital kompetens.
Digital delaktighet och digital kompetens är angelägenheter som involverar flertalet
aktörer. Myndigheter som Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och
1
2

Folkhälsomyndigheten (2018): Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer
Närmare Kronobergaren: Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård 2017-2027
Sida 1 av 2

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 19RGK1624
Handläggare: Daniel Nilsson,
Datum: 2019-09-27

Myndigheten för digital förvaltning bidrar med bland annat kunskapsöversikter
och vägledningar. Hemtjänst och äldreboende är viktiga aktörer för att öka äldres
digitala service, omsorg och sociala samspel. Därtill är intresseorganisationer som
SPF Seniorerna och Pensionärernas riksorganisation (PRO) viktiga aktörer för att
ge stöd och vägledning till deras medlemmar. Föreningar som SeniorNet erbjuder
sina medlemmar undervisning, stöd och problemlösning i anslutning till datorer,
surfplattor och smarttelefoner. Region Kronoberg stödjer årligen ideella föreningar
genom bland annat driftsbidrag till studieförbund, bidrag till
pensionärsorganisationer och föreningsbidrag till föreningar som arbetar för att
stärka folkhälsa och bidra till mer jämlik hälsa.
Medborgartelefonlinje
Enligt kommunallagen (2017:725) får kommuner och landsting själva ta hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller deras medlemmar. Kommuner och landsting får inte ha
hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat
landsting eller någon annan ska ha hand om. En medborgartelefonlinje där
medborgare kan ringa för att få råd, stöd och hjälp med att bland annat boka
tågbiljetter förefaller inte vara en angelägenhet för Region Kronoberg. När det
gäller bokning av tågbiljetter finns det redan ett flertal aktörer som tillhandahåller
denna tjänst.
En medborgartelefonlinje med möjlighet att boka tågbiljetter i regional regi skulle
således kunna uppfattas som osund konkurrens av andra aktörer.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
Motionärens förslag skulle innebära ökade kostnader för bland annat lokaler och
personal.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kansliavdelningen.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället

Sida 2 av 2

Motion: Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
Sverige har en stor andel äldre medborgare, personer som under sin uppväxt har levt i ett Sverige där
man fick sina tjänster utförda av olika specialister, exempelvis skräddare. Man köpte sin biljett på
tåget eller bussen, med kontanter.
De senaste decenniernas väldigt snabba tekniska utveckling har medfört stora förändringar, vi går
alltmer mot ett kontantlöst samhälle, dina resor betalar du elektroniskt och vissa saker går inte att
lösa om du inte har tillgång till vare sig dator eller smarttelefon.
Detta ser vi som ett demokratiskt problem, en hel del samhällstjänster görs oåtkomliga till delar av
befolkningen som växt upp under helt andra förutsättningar. Tidigare fanns det sk. ”medborgar”datorer på bibliotek, men trenden är att allt fler små bibliotek på landsbygden stängs ned.
Vi tror det är bra att äldre och andra kan gå att få hjälp på medborgarkontor eller utbildningsplatser
som ligger belägna i eller i närheten av vårdcentraler, vilket får ses som en naturlig plats dit äldre
medborgare ibland tar sig.
Sverigedemokraterna ser det som samhällets skyldighet att göra så att ny teknik blir användbar för
de medborgare som fått lära sig en tidigare teknik för att hantera sin vardag.
Vi föreslår härmed att Region Kronoberg aktivt arbetar för att ge Kronobergs äldre invånare och
andra som har behov av utbildning och åtkomst till samhällets tjänster som idag blir allt svårare att
komma åt, detta genom
-

-

-

att Region Kronoberg inleder en utbildningssatsning riktad mot de äldre och andra som
önskar få mer kunskaper om hur det nya elektroniskt baserade samhället fungerar och hur
man kan använda och dra nytta av de tjänster som erbjuds
att Region Kronoberg tillsätter resurser för och öppnar upp en medborgartelefon-linje, dit
medborgare kan ringa för att få råd, stöd och hjälp med att exempelvis boka tågbiljetter.
Information om denna medborgartelefon-linje distribueras lämpligen ut på vårdcentraler i
regionen. Då regionen har många utfästa åttaganden kan exempelvis dessa resurser
rekryteras hos personer med funktionsvariation, vilket skulle stämma väl in med Regionens
målsättningar.
att Region Kronoberg utreder effekterna av införande av medborgar-/utbildningkontor i eller
i närhet av vårdcentraler, vad det skulle kosta samt vilka troliga effekter detta skulle få

Ted Strand, för Sverigedemokraterna, Region Kronoberg

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 294

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

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

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

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

 Svar på motion - Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
 Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 240

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

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

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

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

 Svar på motion - Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället
 Motion - Inkludera alla medborgare i det nya, elektroniska samhället
 §294 RSAU Svar på motion – Inkludera alla i det nya, elektroniska samhället

Paragrafen är justerad

Svar på motion – Ny
ersättningsmodell i
vårdvalet

21
16RK1968

Förslag till beslut - svar på motion
Diarienr: 16RK1968
Handläggare: Elin Lindskog,
Datum: 2019-10-29

Regionfullmäktige

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

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör

Beslutsunderlag: Motion – Ny ersättningsmodell i vårdvalet

Sida 1 av 1

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum: 2019-11-12

§ 295

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att ärendet är infört i budget som beslutades
av regionfullmäktige § 131/18.
Sammanfattning

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att ärendet är infört i budget som beslutades
av regionfullmäktige § 131/18.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Svar på motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet
 Motion om ny ersättningsmodell i vårdvalet

Paragrafen är justerad

Protokollsutdrag
Instans: Regionstyrelsen
Mötesdatum: 2019-11-19

§ 241

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

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

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L)
inkom 2016 med en motion angående ny ersättningsmodell i vårdvalet. I motionen
föreslås:


att en ny ersättningsmodell i vårdvalet införs med ålder 5%, CNI 10 % och
ACG 85%



att för de besök som kräver tolk, utgår en extra ersättning med 500 kr per besök



att detta genomförs snarast möjligt

Regionfullmäktige föreslås besvara motionen med att ärendet är infört i budget som
beslutades av regionfullmäktige § 131/18.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag till
beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen med att ärendet är infört i budget som beslutades
av regionfullmäktige § 131/18.
Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

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

22
19RGK1890

Interpellation till Hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande
om BB

2019-10-24

Vi kunde läsa i tidningarna om ett par från Ljungby som i samband med
förlossning åkte fram och tillbaka mellan hemmet och BB i Växjö för att
slutligen tvingas föda utomhus. Det var inte detta kommuninvånarna i Ljungby
blev lovade när BB i Ljungby lades ner, tvärtom motiverades det av att
säkerheten och tryggheten skulle ökas. I detta fall är det uppenbart att det blivit
fel och att det ledde till en traumatisk förlossning vilket är mycket olyckligt.
Min fråga är därför
-

Vilka slutsatser har dragits av detta misslyckande och vad har gjorts för att
det inte ska hända igen?

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet

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

23

19RGK1934

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) angående ultraljud på
Ljungby lasarett
Sommaren 2018 rapporterades att inga ultraljudsundersökningar för gravida kunnat
genomföras på Ljungby lasarett sen april då personal med ultraljudskompetens
saknades. Detta skulle lösas framförallt genom att utbilda fler barnmorskor i
ultraljud.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
 Är det nu möjligt för gravida att genomgå ultraljudsundersökning på Ljungby
lasarett?
 Om inte, när väntas det vara möjligt igen?
 Vilka åtgärder vidtas för att liknande situation inte ska uppstå igen?

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

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

24
19RGK1943

Interpellation till personalutskottets ordförande Sven
Sunesson (C) angående införandet av yrkeslegitimering
av hälso- och sjukvårdskuratorer
Frågorna (1-9) ställs löpande i interpellationen.
1 juli 2019 infördes legitimation för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Syftet med
införandet av legitimationen är främst att öka patientsäkerheten. På SKLs hemsida
kan man läsa följande: ”Grunden för legitimation blir på sikt en hälso- och
sjukvårdskuratorsexamen, som kräver en ny yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier (60
hp) efter socionomutbildning eller motsvarande. Fram till den 1 juli 2024 gäller övergångsregler och
legitimation som hälso- och sjukvårdskurator kan utfärdas till den som har socionomexamen eller
annan relevant examen och har varit verksam som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem
år. För dem som har relevant vidareutbildning, exempelvis en magisterexamen i socialt arbete eller
steg 1 psykoterapiutbildning, är det tillräckligt att ha varit verksam som kurator inom hälso- och
sjukvården i minst två år.”
I mars 2019 skickade Socialdemokraterna en skrivelse till personalutskottet med
uppmaningen att snarast inleda arbetet med att ha fram en handlingsplan för
införande av legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Totalt var 84 kuratorer
anställda i Region Kronoberg vid tillfället för skrivelsesvaret.
1.
2.
3.
4.

Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs verksamhet?
Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?
Hur många av dessa möter kraven för legitimation?
Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå legitimation
inom 5-årsperioden?

I svaret på skrivelsen i våras fick vi besked om att Linnéuniversitetet ansökt om att få
examensrätt för påbyggnadsutbildningen och att ”Region Kronoberg har för avsikt att föra
dialog om utbildningens innehåll med de närliggande lärosäten som erhåller examinationsrätt.”
Enligt uppgift ska Linnéuniversitetet sen dess ha dragit tillbaka sin ansökan.
Hälsohögskolan i Jönköping ska ha ansökt.
5. Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av att de
dragit tillbaka sin ansökan?
6. Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som fått
respektive ansökt om examensrätt?

I svaret i skrivelsen framkom att Region Kronoberg inte tar emot några studerande
från Socionomprogrammet över huvud taget, detta trots att vi har hälso- och
sjukvårdskuratorer som genomgått VFU-handledarutbildning. Anledningen uppgavs
vara ”att Region Kronoberg är i en avtalsprocess med Linnéuniversitetet angående
verksamhetsförlagd utbildning inom Socionomprogrammet.”
7. När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från
Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?
Som generellt svar på skrivelsens uppmaning att ta fram en handlingsplan fick vi att
Region Kronoberg avvaktar besked om detaljerat regelverk och examensrätt för
påbyggnadsutbildning men att det parallellt med avvaktandet inletts diskussioner ”om
var och hur verksamheten på effektivaste sätt ska använda legitimerade hälso- och
sjukvårdskuratorer.”
8. När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg ska
använda och kompensera hälso- och sjukvårdskuratorslegitimering?
9. På vilka sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer i våra
verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning för att
bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator?
Henrietta Serrate (S)
2.e vice ordförande i regionstyrelsen och regionstyrelsens personalutskott

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

25
19RGK1950

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) om införandet av barnrättsbaserade
beslutsunderlag
Med anledning av att FN:s barnkonvention blir svensk lag 1 januari 2020 beslutade
regionstyrelsen i februari 20191 att Region Kronobergs egna styrande dokument såsom
policy, budget, strategier, program, regelverk och handlingsplaner som är föremål för
politiska beslut och som berör barn och unga under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade
beslutsunderlag.
Nu närmar vi oss 1 januari 2020 och vi har bland annat i juni 2019 fattat beslut om budget
för 2020, utan barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Med anledning av ovanstående har jag följande fråga:
 När kommer Region Kronobergs alla styrande dokument innehålla
barnrättsbaserade beslutsunderlag?
 Kommer redan beslutade policys, strategier, program, regelverk och handlingsplaner
att revideras med anledning av beslutet?

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

1

Beslut i regionstyrelsen 19 februari 2019. Ärendenummer 19RGK314.

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

26

19RGK1957

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) om barns rättigheter i
hälso- och sjukvården
I mars ställde jag en interpellation om barns rättigheter i hälso- och sjukvården. Barn har, i
olika grad bedömt utifrån ålder och mognad, rätt till inflytande och självbestämmande i
hälso- och sjukvård som berör dem som patienter.1 En av mina frågor i interpellationen var:
Hur arbetar Region Kronoberg med att säkerställa att barn får vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård som
berör dem som patienter?
I interpellationssvaret angavs att det gjorts en kartläggning som fångar barns och ungas
delaktighet. Kartläggningen skulle presenteras på hälso- och sjukvårdsnämndens junimöte.
Det konstaterades samtidigt att Region Kronoberg inte har någon ”systematik i att fånga dessa
uppgifter” och att ”barns situation och rätt i vården är alldeles för lite uppmärksammat.” Vi var överens
om att för att barns rättigheter ska tas på allvar krävs att strukturer och rutiner finns på plats.
Det handlar om politiska beslut, riktlinjer, tydligt utpekat ansvar, barnombud,
samverkansstrukturer och en fungerande uppföljning.




Vilka slutsatser drog hälso- och sjukvårdsnämnden av kartläggningen av barn och
ungas delaktighet?
Finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av samma kartläggning och information
som hälso- och sjukvårdsnämnden?
Har något arbete inletts med att systematiskt fånga upp barn och ungas delaktighet
och upplevelser i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?

Henrietta Serrate (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsen

1

Detta framgår av FN:s barnkonventionen, socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU), patientsäkerhetslagen (PSL) och tandvårdslagen.

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

Frida Christensen (S)
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

1

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/06/12/engangsartiklar-storutmaning-i-varden/

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M) om
krav på schyssta villkor
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19RGK1972

Interpellation till regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M) om krav på schyssta villkor
Snart är det dags att fatta beslut om entreprenadupplägg och därefter upphandlingar
gällande byggnation av nytt lasarett i Växjö. Vi vet att byggbranschen i stor
omfattning är utsatt för fusk och ren arbetslivskriminalitet och vi har sett en
utveckling där oseriösa aktörer tar allt större marknadsandelar i anspråk. Exemplen är
många där vi kan se ett omfattande fusk med arbetsmiljöregler, arbetstidsregler och
ett utnyttjande av utstationeringsdirektivet som leder till minskade skatteintäkter. Det
är upp till oss som beställare att avstå från att ge dessa oseriösa aktörer mer syre och
marknadsandelar genom att till exempel ställa krav på att kostnader för arbetsmiljö
ska finnas budgeterat i förfrågningsunderlag. Samtidigt är det av största vikt att vi ser
till att kraven vi ställt sedan efterlevs.
För oss socialdemokrater kommer det alltid vara viktigt att ställa krav på schyssta
villkor för alla som på något sätt arbetar för Region Kronoberg.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:
1. Kommer Region Kronoberg att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor för
samtliga som på något sätt arbetar med projektet?
2. Hur ska Region Kronoberg säkerställa att de sociala krav vi ställer efterföljs i
alla led?
3. Kommer Region Kronoberg ställa några krav på antalet entreprenörsled som
får finnas med i upphandlingen?
4. Hur ska Region Kronoberg säkerställa transparens och kontraktsefterlevnad
genom hela byggprocessen?
5. Vilka krav kommer Region Kronoberg ställa i upphandlingen i övrigt för att
säkra en sund konkurrens vid anbudet, och hur ska Region Kronoberg se till
att kraven efterlevs?

Karl Paine (S)

