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Val av justerare och tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Svar på medborgarförslag – Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett
Regiondirektörens rapport
Månadssammandrag oktober 2017 för Region Kronoberg
Uppföljning av Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg –
avtalstrohet m.m.
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Remissyttrande – Förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029; Dnr N2017/05430/TIF
Öresundståg AB - bolagsordning och aktieägaravtal
Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Positionspapper - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
(Regionsamverkan Sydsverige)
Svar på motion - Förändrat uppdrag för Familjehälsan
Svar på motion - Arbete på recept
Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden 2019-2022
Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag 2017
Redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen och
nämnderna 2017
Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018
Reviderat reglemente för patientnämnden
Remissyttrande – Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle
Remissyttrande – Tillägg till översiktsplan för vindkraft i Ljungby
kommun
Remissyttrande – Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag
Anmälan om ersättningsetablering enligt lagen 1993:1651 om
läkarvårdsersättning
Valärenden 2015-2018
Informationsärende - Halvårsrapport för patientnämnden 2017
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar för kännedom
Informationsärende - Webbpanel inom Region Kronobergs
medborgardialog
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§ 217 Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den 21 november 2017.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den 21 november 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 218 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16 november 2017.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 16 november 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 219 Svar på medborgarförslag – Förslag
om utbyggnad av Ljungby lasarett
(17RK1220)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Jens Göransson har lämnat ett medborgarförslag angående utbyggnadsförslag
alternativ 1 och 2 för lasarettsområdet. Förslagsställaren anser att ett
parkeringshus måste komma till för att kunna ta emot det antal patienter och
besökare som dagligen besöker sjukhuset. Båda utbyggnadsförslagen innebär att
antalet parkeringsplatser har begränsad påverkan. I det fortsatta arbetet kommer
även behovet av antal parkeringsplatser att analyseras med hänsyn till lämpliga
parkeringsvillkor.
Regionfullmäktige beslöt § 109/17 att överlämna medborgarförslaget till
regionstyrelsen för besvarande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till

Jens Göransson
Beslutsunderlag

 § 300 RSAU Svar på medborgarförslag – Förslag om utbyggnad av Ljungby
lasarett
 Svar på medborgarförslag - Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett.
 Medborgarförslag - Förslag om ombyggnad av Ljungby lasarett
Paragrafen är justerad
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§ 220 Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Resultat av Öppna jämförelser 2017 - Miljöarbetet i landsting och regioner.
– Regionalt utvecklingskapital - Kartläggning av regionala utvecklingsresurser.
Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.
– Digitalisering av administration - Pilotprojekt för processautomation inom
redovisningsstöd på ekonomiavdelningen.
– Kvalitetsveckan 2017.
– Ersättaren Eva Johnsson (KD) ställer fråga om orsaker till driftsavbrott som
skett under hösten. Regiondirektören besvarar frågan med att utredning av
avbrottet pågår nu, information redovisas därefter.
Yttranden

Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), BrittLouise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M) och ersättaren RosMarie Jönsson
Neckö (S).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 221 Månadssammandrag oktober 2017
för Region Kronoberg (17RK106)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag oktober 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. oktober ett resultat före
finansnetto på 63 mnkr. Finansnettot ger ett överskott på 11 mnkr och regionens
resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 74 mnkr. Detta innebär en
försämring med 5 mnkr jämfört med resultatet efter september.
Helårsprognosen, som har uppdaterats efter oktober, pekar på ett resultat i nivå
med budget vilket är en förbättring med drygt 40 mnkr jämfört med tidigare
prognos. Prognosförbättringen förklaras främst av att prognosen för finansnettot
har förbättrats med 40 mkr till följd av kommande försäljningar i kapital- och
pensionsförvaltningen. Försäljningarna görs för att anpassa innehavet till gällande
reglemente.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras i oktober och uppgår till
-102,3 mnkr. Resultatet påverkas positivt av framförallt två poster; ändrad
redovisning av sjukskrivningsmiljarden som ger ett tillskott med 10,9 mnkr och
överskott av projektmedel som efter verkställighetsbeslut av ekonomidirektören
förts från regional utveckling till hälso- och sjukvården med en resultateffekt på
4,4 mnkr. Resultatet exklusive dessa tillfälliga tillskott uppgår till -117,5 mnkr.
Även oktober redovisar låga kostnader för hyrpersonal med totalt 12,8 mnkr, dvs.
ytterligare något lägre än septemberutfallet. Rullande tolvmånadersresultatet
förbättras i och med engångsposterna och uppgår till -140 mnkr. Helårsprognosen
efter augusti slutade på -145 mnkr och inkluderar effekter av beslutat
åtgärdsprogram. Prognosen har uppdaterats och bedöms oförändrad.
Trafiknämndens resultat för perioden innebär ett överskott på drygt 15 mnkr.
Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 12 mnkr. För Öresundståg är det
framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt
underhållskostnaderna som ligger lägre än budget. För underhållskostnaderna
gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017. Störst negativ
avvikelse har Regiontrafik med - 4 mnkr. Resandet med Regiontrafiken har
minskat något jämfört med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels
på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad trafik.
Helårsprognosen är ett resultat på 14 mnkr. Självfinansieringsgraden för januarioktober 2017 är 54,2 procent vilket är lägre än Bokslut 2016 (55,8 procent) men
högre än Budget 2017 (52,1 procent). Prognosen för 2017 är 53,9 procent.
Vårdval primärvård, Vårdval hud, barntandvården och särskilt tandvårdsstöd
redovisar tillsammans ett överskott på knappt 8 mnkr. Överskottet beror främst
på att läkarbristen leder till lägre produktion inom Vårdval hud, färre hembesök
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och att rekryteringen av mobila läkare till Ljungby ännu inte lyckats. AT-ST
ersättningen redovisar ett underskott på cirka 2 mnkr till följd av att PRC har
anställt fler ST-läkare för att kunna möta läkarvakanser. Resultatet dras också ned
av att hälso- och sjukvårdspengen visar ett underskott på cirka 1 mnkr till följd av
att befolkningsökningen varit större än ursprungligt prognosticerat.
Helårsprognosen är ett resultat på 6,9 mnkr.
För perioden så redovisar regionstyrelsen totalt ett överskott på 41 mnkr. Här
redovisas regionservice, regionstaben, regiongemensamt samt
förtroendemannaorganisationen. Alla fyra enheterna visar ett resultat som är
bättre än budgeterat. Resultatet har försämrats med 10 mnkr jämfört med
september vilket förklaras av att intäkterna kopplade till ändrad redovisning av
sjukskrivningsmiljarden bokats om till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Prognosen
för helåret, som uppdaterats efter oktober är ett resultat som är 35 mnkr bättre än
budget. De positiva avvikelserna förklaras främst av lägre personalkostnader, inkl.
pensionskostnader och att regiongemensamma medel inte förbrukas i budgeterad
takt. Prognosen påverkas negativt av att avskrivningskostnaderna beräknas bli
högre än budgeterat.
Övriga nämnder redovisar efter oktober positiva resultatavvikelser i förhållande
till budget i storleksordningen 1-5 mnkr.
Skatter och statsbidrag redovisar tillsammans en positiv avvikelse på 17 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är att skatteintäkterna förväntas bli 40 mnkr lägre
än budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2017 års
skatteintäkter. Prognosen för statsbidragen har justerats ned med 7 mnkr då
bidraget för läkemedel inom förmånen beräknas minska till följd av ändrad
bedömning vad gäller dels statens del av återbäringen och dels utfallet av ”vinstförlust” delningsmodellen för läkemedel mot Hepatit C. Prognosen för helåret är
att utfallet för statsbidragen förväntas bli 58 mnkr bättre än budgeterat.
Den positiva avvikelsen på 31 mnkr avseende finansnettot förklaras av
realisationsvinster från kapital- och pensionsförvaltningen. Prognosen för
finansnettot har förbättrats med 40 mkr till följd av kommande försäljningar i
kapital- och pensionsförvaltningen. Försäljningarna görs för att anpassa innehavet
till gällande reglemente.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2017.
Yrkanden

– Yngve Filipsson (L) lämnar följande tilläggsyrkande
att BUP:s verksamhet redovisas separat och skild från vuxenpsykiatrin från och
med nästa månadssammandrag.
– Suzanne Frank (M) och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till Yngve
Filipssons (L) tilläggsyrkande.
– Ordförande Anna Fransson (S) yrkar avslag på Yngve Filipssons (L) yrkande,
eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden har driftsansvar för hälso- och sjukvården.
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Ajournering

Ordförande ajournerar mötet mellan 10.00–10.15 för överläggningar.
Yttranden

Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C), Mikael
Johansson (M), Suzanne Frank (M), Robert Olesen (S), Yngve Filipsson (L),
Charlotta Svanberg (S), ersättaren Eva Johnsson (KD), regiondirektören Martin
Myrskog samt hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson.
Beslutsordning

Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandes förslag att godkänna månadssammandrag oktober 2017 för Region
Kronoberg.
– Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag att
godkänna månadsrapporten och finner att så är fallet.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar att godkänna eller avslå Yngve
Filipssons (L) tilläggsyrkande och finner att det avslås.
Yngve Filipsson (L) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för att avslå Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande röstar Ja.
– Ledamot som röstar för att bifalla Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande röstar
Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M

Nej Avstår

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Magnus Carlberg (S)
Yngve Filipsson (L)

Ja
Nej
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Helen Bengtsson (S)

Ja

Emelie Öberg (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar att avslå Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande med
resultatet 8 för avslag, 7 för bifall och 0 som avstår.
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomidirektör
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag oktober 2017 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Ekonomidirektör
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Månadssammandrag oktober 2017 Region Kronoberg.
 Månadssammandrag oktober 2017 Region Kronoberg, 2017-111-5
Paragrafen är justerad
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§ 222 Uppföljning av
Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg – avtalstrohet m.m.
(16RK689)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 113/16 Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg. Därefter fastställde regiondirektören Förslag till beslut - Uppföljning
av upphandlingsreglemente för Region Kronoberg - avtalstrohet m.m. (sedan den
1 juli 2014 finns krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta
om riktlinjer för användning av direktupphandling).
Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en redogörelse för avtalstrohet m.m.
Yttranden

Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Sven
Sunesson (C), Michael Öberg (MP) och Martina Ericsson (SD).
Föredragande

Gert-Olov Karlsson, verksamhetschef upphandlingsenheten
Mattias Nyd, verksamhetscontroller upphandlingsenheten
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 § 303 RSAU Uppföljning av Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg –
avtalstrohet m.m.
 Förslag till beslut - Uppföljning av upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg - avtalstrohet m.m.
 Upphandlingsreglemente för Region Kronoberg (RF)
Paragrafen är justerad
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§ 223 Länstransportplan för Kronobergs
län 2018-2029 (16RK2006)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
Sammanfattning

Region Kronoberg har det samlade politiska ansvaret för Kronobergs utveckling.
Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional
utveckling och tillväxt. Länstransportplanen 2018-2029 ligger till grund för
kommande infrastruktursatsningar i Kronoberg med syfte att ytterligare stärka
regionen. Regionala utvecklingsnämnden tog i oktober 2016 beslut om en
processplan för framtagandet av ny länstransportplan. Regeringen lämnade
direktiven för framtagandet av nya planer i mars 2017. I och med det kunde
förslag till prioriteringar av Kronobergs länstransportplan göras.
En remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län 2018 – 2029, vilken
fastställdes av regionstyrelsen den 14 juni, sändes på remiss till och med 22
september. Synpunkter inkom från 37 berörda organisationer i länet samt övriga
intressenter. I bilagan Process- och remisredovisning redovisas förutom framtagande
processen av planen kortfattat inkomna synpunkter och hur dessa har beaktats. I
förslag till Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 som här överlämnas till
Regionala utvecklingsnämnden är också det som har förändrats i förhållande till
remissversionen gulmarkerat.
Det är Regionala utvecklingsnämndens ansvar att bereda länstransportplanen.
Efter behandling av regionstyrelsen (21/11) är det slutligen regionfullmäktige
(6/12) som fastställer planen. Därefter översänds planen till regeringen och
Näringsdepartementet. Planen ska vara hos Näringsdepartementet senast den 31
januari 2018. Under våren 2018 fastställer slutligen regeringen de ekonomiska
ramarna för landets länstransportplaner och den nationella planen.
Yrkande

Robert Olesen (S), Yngve Filipsson (L) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden

Under ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
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Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag







§ 304 RSAU Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Förslag till beslut - Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029.
§114 RUN Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029
Förslag till beslut Länstransportplan Kronoberg 2018-2029 RUN
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 - Process- och
remissredovisning
 Förslag slutlig Länstransportplan för Kronobergs län 2018 - 2029 med bilagor.
Paragrafen är justerad
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§ 224 Remissyttrande – Förslag till
nationell plan för transportsystemet
2018-2029; Dnr N2017/05430/TIF
(17RK1660)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens svar till
Näringsdepartementet
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Trafikverket beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Svar ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 30
november 2017.
Region Kronobergs svar på nationell plan bygger på gemensamma
ställningstaganden utifrån det sydsvenska positionspapperet ”Ett enat Sydsverige
skapar ett starkt Sverige” och de sydsvenska prioriteringarna, vilket är framtaget
gemensamt av Sydsveriges sex regioner; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge,
Skåne och Halland.
Region Kronoberg lämnar yttrandet som ansvarig för samordningen av det
regionala tillväxtarbetet, länsplaneupprättare och som ansvarig för den regionala
kollektivtrafiken. Yttrandet bygger på fortlöpande samverkan med kommunerna i
tjänstemannagruppen för infrastruktur, näringslivet och andra aktörer i regionen.
Bakgrund
Den 31 augusti lämnade Trafikverket över sitt förslag till nationell transportplan
2018 – 2029 till regeringen. Samtidigt skickades planen ut på remiss. Remisstiden
pågår till 30 november. Regeringen fattar det slutliga beslutet om den nationella
transportplanen våren 2018. Parallellt med den Nationella planen pågår
Sverigeförhandlingens slutarbete för att senast vid årsskiftet lämnas över till
regeringen. Regeringen ska också fatta beslut om Sverigeförhandlingens förslag
våren 2018. Förslaget till nationell plan bygger också på det så kallade
inriktningsunderlaget vilket Region Kronoberg lämnade yttrande på i början av
2016 (15RK1065).
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 har tagits
fram på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för
att underhålla den statliga infrastruktur och utveckla de statliga vägar och
järnvägar samt sjöfart och luftfart. Förslaget är omfattande, drygt 1 200 sidor, och
består av ett huvuddokument och sex underdokument.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är regionstyrelsens svar till
Näringsdepartementet
Expedieras till

Näringsdepartementet
Beslutsunderlag

 § 305 RSAU Remissyttrande – Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029; Dnr N2017/05430/TIF
 Förslag till beslut - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029;
Dnr N2017/05430/TIF.
 Remissyttrande - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029;
Dnr N2017/05430/TIF.
 Remiss: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Paragrafen är justerad
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§ 225 Öresundståg AB - bolagsordning och
aktieägaravtal (17RK59)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning för Öresundståg AB samt
att delegera till regionstyrelsen att besluta om godkännande av aktieägaravtal för
Öresundståg AB.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet 2017/2018. Avtalet gäller
längst till 2019-12-31. Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om
avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:
– Bolagets säte och lokalisering
– Styrelsens sammansättning
– Verkställande direktör
Förslag till beslut

Ordförande Anna Fransson (S) informerar om att förslaget till aktieägaravtal
kommer att kompletteras, eftersom samtal ännu inte slutförts. Hon föreslår därför
att regionstyrelsen ska rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning för Öresundståg AB samt
att delegera till regionstyrelsen att besluta om godkännande av aktieägaravtal för
Öresundståg AB.
Yttrande

Under ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C).
Beslutsordning

Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.
Expedieras till

Regionfullmäktige
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Beslutsunderlag







§ 306 RSAU Öresundståg AB - bolagsordning och aktieägaravtal
Förslag till beslut - Öresundståg 2017 - bolagsordning och aktieägaravtal
Aktieägaravtal för Öresundståg - ändringar markerade (20171027).
Aktieägaravtal för Öresundståg AB (20171027).
Brev - Aktieägaravtal för Öresundståg AB, 2017-10-27

Paragrafen är justerad
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§ 226 Lån till Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg (17RK714)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp
fastställs när investering är fullgjord.
Sammanfattning

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är alla
landsting/regioner i Sverige. Verksamheten ska bedrivas genom att KSA
upphandlar sex flygplan, som ska drivas av en operatör och bemannas av
medlemmarna med sjuksköterskor och läkare.
Regionfullmäktige beslutade § 47/2017 om utlåning av medel för investering i
ambulansflyg på maximalt 11 400 000 kronor. Enligt reviderad förbundsordning
för KSA, som antogs av regionfullmäktige § 87/2017, ska beloppet räknas upp
med 3 procent årligen. Detta innebär att Region Kronoberg beviljar lån på
maximalt 13 216 000.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att låna ut högst 13 216 000 kronor till Kommunalförbundet Svenskt
ambulansflyg för finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp
fastställs när investering är fullgjord.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 307 RSAU Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 § 87 RF Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - reviderad
förbundsordning
 § 47 RF Lån till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
 Kommunalförbundet Svenskt ambulansflygs förbundsordning, revision 01
Paragrafen är justerad
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§ 227 Positionspapper - Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige (Regionsamverkan
Sydsverige) (17RK89)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Regionsamverkan Syds förslag till positionspapper "Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt kultursverige".
Sammanfattning

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de sex sydligaste
regionerna i Sverige; Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Skåne. De sex regionerna samarbetar inom områdena regional utveckling,
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Målet är att skapa en
hållbar utveckling i Sydsverige (för mer information se www.regionsamverkan.se).
För varje område finns ett politiskt utskott och en arbetsgrupp på
tjänstemannanivå. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har sedan cirka ett
år tillbaka arbetat med ett gemensamt kulturpolitiskt positionspapper. Den 7
september 2017 tog kulturutskottet beslut om tre gemensamma kulturpolitiska
prioriteringar och det kulturpolitiska positionspapperet ska beslutas i
Regionsamverkan Sydsveriges styrelse 2017-11-23. Därefter fattas beslut i
respektive medlemsorganisation.
Regionsamverkan Sydsveriges kulturpolitiska prioriteringar har även integrerats i
förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.
Yrkande

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom Regionsamverkan Syds förslag till positionspapper "Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt kultursverige".
Expedieras till

Regionsamverkan Syd
Regional utvecklingsdirektör
Kulturstaben
Kulturnämnden
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Beslutsunderlag

 § 308 RSAU Positionspapper - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt
kultursverige (Regionsamverkan Sydsverige)
 § 46 KN Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
 Förslag till beslut - Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige,
positionspapper
 Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 2017, kulturpolitiskt
positionspapper
Paragrafen är justerad
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§ 228 Svar på motion - Förändrat uppdrag
för Familjehälsan (17RK1081)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna fullfölja en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Sammanfattning

I en motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskrivs att
Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt komplement till BUP,
genom att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet kan
trycket minska på verksamheten i framtiden. De lyfter fram att Regionfullmäktige
har beslutat att ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP, även om de fyllt 18 år, vilket även borde gälla de som
får stöd av Familjehälsan.
Motionärerna yrkar följande:
– Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att inskrivna
ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
– Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och
förtydligas så att förebyggande ansvar blir tydligare.
Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad behandling
inom Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den
fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att
personen fyller 18 år”. Det innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer
kontakt efter 18 år. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens
behov. En flexibel tillämpning är i linje med ett personcentrerat förhållningssätt.
Därför är det bra med möjligheten att kunna gå kvar i ungdomsverksamheten
även efter 18 år för att slutföra påbörjad behandling De som inte vill gå kvar efter
18 år fyllda ska få hjälp med övergång till vuxenverksamhet.
Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser men inom
ramen för befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns kunskap om de
hälsofrämjande och förebyggande åtgärdernas betydelse. Ett utökat uppdrag
avseende förebyggande insatser ligger i linje med det arbete som pågår avseende
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ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma men behöver definieras, beskrivas
och resurssättas.
Förslag till beslut

Efter överläggningen görs följande krearättningar i förslaget till beslut:
– Uppdrag i beslutet lämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden, istället för hälsooch sjukvårdsdirektören.
– Beslutsats två ändras enligt följande:
"att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna fullfölja en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18."
Yttranden

Under ärendet yttrar sig även Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Yngve
Filipsson (L), Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M) och Britt-Louise
Berndtsson (C).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt
gå över till vuxenverksamhet,
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 309 RSAU Svar på motion - Förändrat uppdrag för Familjehälsan
 § 97 HSN Svar på motion: Förändrat uppdrag för Familjehälsan
 Förslag till svar på motion - Motion angående förändrat uppdrag för
Familjehälsan
 Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
Paragrafen är justerad
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§ 229 Svar på motion - Arbete på recept
(17RK1235)
Beslut

Regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder
hur man på bästa sätt kan delge patienter ett arbete på recept.
Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap. I motionen
lyfts särskilt fram att personer med olika funktionsnedsättningar, såsom
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ibland har svårt att komma in i samhället.
Ett sätt att mildra sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa
individer ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför
att Region Kronoberg ska utreda hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett
arbete på recept.
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors
möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och
behöver därför sorteras ut i specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept
från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre
projekt kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering,
helst på forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk
aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras,
samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig
samverkan mellan Region Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När
det gäller stöd till personer med svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna
samverkan redan inom ramen för Finsam genom samordningsförbunden Värend
och Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det gäller
att med hjälp av olika stödfunktioner se till att arbeten förmedlas till dessa
individer. I dagsläget förefaller det svårt för Region Kronoberg att erbjuda arbete
på recept utan tillgång till en utvärderad och evidensbaserad metod.
Yrkanden

– Martina Ericsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
– Suzanne Frank (M), Yngve Filipsson (L), Britt-Louise Berndtsson (C)
och Roland Gustbée (M) yrkar bifall till Martina Ericssons (SD) yrkande.
– Magnus Carlberg (S) och Daniel Liffner (V) yrkar bifall till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
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Yttrande

Under ärendet yttrar sig även Charlotta Svanberg (S).
Beslutsordning

Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Martina Ericssons (SD) yrkande att motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Martina Ericsson (SD) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Martina Ericssons (SD) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Daniel Liffner (S)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Emelie Öberg (S)

Ja

Mikael Johansson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej

Charlotta Svanberg (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

7

0
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Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 8 för, 7 mot och 0 som avstår.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag







§ 310 RSAU Svar på motion - Arbete på recept
Förslag till beslut- Svar på motion- Arbete på recept RS
§ 96 HSN Svar på motion: Arbete på recept
Förslag till svar på motion: Arbete på recept
Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Arbete på recept

Paragrafen är justerad
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§ 230 Antal ledamöter i regionfullmäktige
mandatperioden 2019-2022
(17RK1032)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska enligt 5 kap 1-33 § Kommunallagen besluta om hur många
ledamöter som fullmäktige totalt ska ha, samt antal ersättare. Regionfullmäktige
ska senast den 28 februari valåret besluta och meddela länsstyrelsen om hur
många ledamöter och ersättare fullmäktige ska ha. Senast den 30 april valåret ska
länsstyrelsen fastställa fördelning av fasta mandat mellan valkretsar i landsting och
kommuner.
Regionfullmäktige beslöt § 112/17 att val till utgörs av en enda valkrets nästa
mandatperiod.
Föreslås att regionfullmäktige utgörs av 61 ledamöter under mandatperioden
2019-2022. Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att regionfullmäktige ska ha 61 ledamöter under mandatperioden 2019-2022.
Antalet ersättare styrs av valresultatet enligt Vallagen.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 311 RSAU Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden 2019-2022
 Förslag till beslut- Antal ledamöter i regionfullmäktige mandatperioden 20192022
 § 17 OU Region Kronobergs politiska organisation mandatperioden 2019-2022
Paragrafen är justerad
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§ 231 Redovisning av ej slutbehandlade
motioner och medborgarförslag 2017
(17RK2080)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
för 2017.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen på regionfullmäktiges sista sammanträde redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte slutbehandlats.
Under 2017 har hittills 15 motioner inkommit, varav 4 inte slutbehandlats.
Därutöver finns 1 motion från 2016 som inte slutbehandlats. 12 medborgarförslag
har inkommit, varav 2 inte slutbehandlats.
Inkomna motioner som inte slutbehandlats:
– Ny ersättningsmodell för vårdvalet – Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C),
Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (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.
– Ökat inflytande för personalen - Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva
Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) (17RK1692). Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutade § 260/17 att motionen behandlas i februari 2018.
– Översyn av journaler på nätet – Eva Johnsson (KD) (17RK1725).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 261/17 att överlämna motionen till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt att den behandlas i februari 2018.
– Inför vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin - Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva Johnsson (KD) (17RK1833).
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade § 262/17 att motionen behandlas i april
2018.
– Medverkan på mässan Funka för livet – Roland Gustbée (M) (17RK1895).
Motionen behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Inkomna medborgarförslag som inte slutbehandlats:
– Gruppbiljett även för kunskapsresor - Mona Jonsson, Växjö (17RK1698).
Regionfullmäktige beslutade § 111/17 att överlämna medborgarförslaget till
trafiknämnden för beslut.
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– Patienter med EDS (omfattas av sekretess) (17RK1826). Regionfullmäktige
beslutade i november 2017 att överlämna medborgarförslaget till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
för 2017.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 312 RSAU Redovisning av ej slutbehandlade motioner och medborgarförslag
2017
 Förslag till beslut- Redovisning av ej slutbehandlade motioner och
medborgarförslag 2017
Paragrafen är justerad
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§ 232 Redovisning av medborgarförslag
som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017 (17RK2081)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017.
Sammanfattning

Följande nio medborgarförslag har hittills beslutats av regionstyrelsen och
nämnderna under 2017:
– Förslag på fler bussturer Växjö-Åby - Maria Nilsson, Tjureda (16RK1997).
Trafiknämnden beslutade § 10/17 att vidareförmedla förslaget till kommande
budget- och tidtabellsarbete samt att det därmed anses besvarat.
– Byt ut sjukhusskjortan – Gunhild Bärtås, Ljungby (16RK2300). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 4/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Förslag om utbyggnad av Ljungby lasarett - Jens Göransson, Ljungby
(17RK1220). Beslutas av regionstyrelsen i november 2017.
– Regler för hur personalen får vara klädd – Ingvar Karlsson, Vittaryd
(17RK1502). Regionstyrelsen beslutade § 194/17 att medborgarförslaget anses
besvarat.
– Stöd för hemförlossning - Dagar Groblad, Lönashult (17RK181). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade § 19/17 att anta svar där medborgarförslaget avslås.
– Gratis halkskydd till alla pensionärer – Philip Groves, Växjö (17RK289). Hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade § 37/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Kvälls-/nattbusstur Växjö Åby – Petra Berg, Tjureda (17RK629).
Trafiknämnden beslutade § 51/17 att medborgarförslaget besvaras.
– Fler bussturer Åby-Växjö - Lisa Ljuslin, Tjureda (17RK634). Trafiknämnden
beslutade § 50/17 att medborgarförslaget anses besvarat.
– Alternativ till hemligt nummer när sjukvården ringer - Leif Granath, Växjö
(17RK881). Regionstyrelsen beslutade § 142/17 att uppdra åt regiondirektören att
tillse att samtal från Region Kronoberg i möjligaste mån inte visas som hemligt
nummer samt att bifalla medborgarförslaget.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna redovisning av medborgarförslag som beslutats av regionstyrelsen
och nämnderna 2017.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 313 RSAU Redovisning av medborgarförslag som beslutats av
regionstyrelsen och nämnderna 2017
 Förslag till beslut- Redovisning av medborgarförslag som har beslutats av
regionstyrelsen och nämnderna 2017
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 233 Produktion och sändning av
regionfullmäktige 2018 (17RK2082)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för
förtroendemannaorganisationen.
Sammanfattning

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om direktsändning via webb-tv
och kabel-tv för Region Kronobergs regionfullmäktige. Dessförinnan hade
dåvarande landstingsfullmäktiges sammanträden sänts vid webb-tv och kabel-tv i
Växjö sedan 2012.
Direktsändning via webb, kabel-tv och närradio innebär både ökad transparens
och tillgänglighet till Region Kronobergs högsta beslutande organ.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att besluta om sändning av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 via
webben, kabel-tv och närradio,
att uppdra till regiondirektören att ta fram och teckna avtal om sändning,
produktion och lagring av regionfullmäktiges sammanträden under 2018 samt
att sändningarna finansieras inom ramen för budget 2018 för
förtroendemannaorganisationen.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 314 RSAU Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018
 Förslag till beslut- Produktion och sändning av regionfullmäktige 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 234 Reviderat reglemente för
patientnämnden (14LTK1096)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 33/17 om revideringar i nämndens reglemente med
anledning av ny Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,
som träder i kraft den 1 januari 2018.
Lagen ingår i en översyn av ansvarsfördelningen i hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården. I lagen anges att det i första hand är vårdgivarna som tar
emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående.
Patientnämndernas huvuduppgift förtydligas till att hjälpa och stödja patienter
med att få sina klagomål bemötta av vårdgivarna.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa reglemente för patientnämnden enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 315 RSAU Reviderat reglemente för patientnämnden
 Förslag till beslut - Reviderat reglemente för patientnämnden
 § 33 PAN, Förändringar på grund av ny lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården
 Reglemente för patientnämnden
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 235 Remissyttrande – Fördjupad
översiktsplan för Åseda samhälle
(17RK892)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Uppvidinge kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Uppvidinge kommun beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Uppvidinge kommun har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan för Åseda
samhälle. Förslaget har tidigare varit utsänt för samråd. Region Kronoberg yttrade
sig i samrådsskedet 2017-05-19 och hade då synpunkter angående det sociala
perspektivet, klimat och miljö samt kollektivtrafik. Under hösten 2017 är
planförslaget utsänt för granskning.
Region Kronoberg har inget ytterligare att erinra över planförslaget.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Uppvidinge kommun.
Expedieras till

Uppvidinge kommun
Beslutsunderlag

 § 316 RSAU Remissyttrande – Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle
 Förslag till beslut- Remissyttrande- Granskning förslag till fördjupad
översiktsplan över Åseda samhälle
 Remissyttrande- Granskning fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle
 Beslut om Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle
 Remissbrev - Samråd - Fördjupad översiktsplan, Åseda Samhälle
 Samråd - Fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 236 Remissyttrande – Tillägg till
översiktsplan för vindkraft i Ljungby
kommun (17RK1944)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till tillägg i översiktsplanen för
vindkraft. Syftet är att ta fram ett planeringsunderlag till tjänstemän och politiker
vid handläggning av vindkraftsärenden samt peka ut områden lämpliga för
vindkraftsetablering. Förslaget har skickats ut för granskning till olika
remissinstanser, bland annat Region Kronoberg.
Region Kronoberg har yttrat sig 2017-03-21 i samrådsskedet över tillägg till
översiktsplanen för vindkraft i Ljungby kommun.
Region Kronoberg har inga ytterligare synpunkter att framföra i
granskningsskedet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.
Expedieras till

Ljungby kommun
Beslutsunderlag

 § 317 RSAU Remissyttrande – Tillägg till översiktsplan för vindkraft i Ljungby
kommun
 Förslag till beslut- Remissyttrande - Granskning, tillägg till översiksplanen för
vindkraft i Ljungby kommun
 Remissyttrande- Granskning, tillägg till översiktsplanen för vindkraft, Ljungby
kommun
 Kungörelse - Tillägg till översiktsplanen för Vindkraft i Ljungby kommun. Svar
senast 2017-12-18.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 237 Remissyttrande – Vissa förslag till
ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av
Välfärdsutredningens förslag
(17RK1862)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande samt
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Välfärdsutredningen föreslog i delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78) ändringar i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), bland
annat om undantag från LOU för välfärdstjänster som är under EU:s tröskelvärde
och som saknar gränsöverskridande intresse. I föreliggande remiss föreslås dessa
justeras enligt följande:
– Upphandlingar under EU:s tröskelvärde ska annonseras i en allmänt tillgänglig
elektronisk databas, oavsett om upphandlingen har ett bestämt
gränsöverskridande intresse. Undantag föreslås för upphandlingar som understiger
28 procent av tröskelvärdet.
– Upphandlande myndigheter ska vara skyldiga att informera berörda leverantörer
om resultatet av upphandlingen samt dokumentera dess genomförande.
– 20–22 kap. LOU, som innehåller bestämmelser om överprövning,
upphandlingsskadeavgift och tillsyn, ska gälla vid all sådan upphandling.
Tröskelvärdena enligt LOU är för 2017 1 910 323 kronor för varor och tjänster,
47 758 068 kronor för byggentreprenader och 6 885 225 kronor för sociala och
övriga tjänster.
Synpunkter
Region Kronoberg föreslås lämna följande yttrande över remissen:
– Region Kronoberg ser generellt positivt på förenklade regler för upphandlingar
av välfärdstjänster som understiger EU:s tröskelvärde. Region Kronoberg ser även
positivt på förenklingar för upphandlingar från sociala företag. I praktiken
överstiger dock merparten av Region Kronobergs upphandlingar tröskelvärdet,
och det är därför osäkert i vilken omfattning undantaget förenklar det vardagliga
arbetet.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

– Region Kronoberg anser att begreppet ’gränsöverskridande intresse’ behöver
definieras i lagtexten. Utan vägledning är det troligt att myndigheter annonserar
upphandlingar oavsett om det behövs eller inte, för att inte riskera att bryta mot
lagen. I avsaknad av definition i lag kommer istället så småningom begreppet att
definieras i rättspraxis.
– Svårigheter att i praktiken i förväg beräkna avtalsvärde för upphandlingar kan
även det innebära att myndigheter väljer att annonsera upphandlingar oavsett om
det behövs, för att vara säkra på en korrekt handläggning.
Yrkanden

– Suzanne Frank (M) lämnar följande tilläggsyrkande till förslaget till
remissyttrande:
"Region Kronoberg vill understryka vikten av att utnyttja det utrymme som nu
finns att skapa ett så enkelt, öppet och flexibelt regelverk som möjligt för sådana
upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om upphandling så att små
och idéburna organisationer inte missgynnas."
– Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till Suzanne Franks (M)
tilläggsyrkande.
Beslutsordning

Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt Suzanne Franks (M)
tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till

Näringsdepartementet
Beslutsunderlag

 § 318 RSAU Remissyttrande – Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

 Förslag till beslut- Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i LOU med
anledning av Välfärdsutredningens förslag
 Remissyttrande - Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling
med anledning av Välfärdsutredningens förslag (Fi2017_03767_OU)
 RemissFi2017/03767/OU "Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig
upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag"
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 238 Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1651 om
läkarvårdsersättning (17RK1584)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Babek Barzani avseende läkare
inom invärtesmedicinska specialiteter.
Sammanfattning

Per Bjerkhoel, läkare inom invärtesmedicinska specialiteter, inkom 2017-08-21
med en anmälan om ersättningsetablering enligt LoL, lagen om
läkarvårdsersättning (1993:1651).
Med anledning av Per Bjerkhoels anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om
att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen om
läkarvårdsersättning (1993:1651) ut 2017-08-28. Annons avseende den aktuella
verksamheten har publicerats på www.opic.com
Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav som gäller för en ansökan,
beskrivning av den verksamhet som ska överlåtas samt avtalsmall för
samverkansavtal med Region Kronoberg. Ytterligare information om
verksamheten kunde inhämtas hos säljaren. Ansökan skulle vara Region
Kronoberg tillhanda senast 2017-10-09.
En ansökan har kommit in och prövats. Ansökan av Babek Barzani uppfyller
samtliga de i lagen angivna kraven.
Erbjudet pris är 427000 kronor.
Bakgrund

Enligt lag ska Region Kronoberg fatta beslut om att ingå och teckna
samverkansavtal med den sökande som uppfyller samtliga de i
ansökningsinbjudan och lag angivna krav samt har erbjudit högsta pris.
Innan samverkansavtal kan tecknas ska överlåtande vårdgivare och köpare ingå ett
överlåtelseavtal för verksamheten (ett villkorat civilrättsligt avtal avseende
säljarens verksamhet).
Vidimerad kopia av slutet överlåtelseavtal samt en skriftlig uppsägning av rätten
till ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska inlämnas till
Region Kronoberg innan samverkansavtal kan tecknas med den nya vårdgivaren.
Samverkansavtal kan tecknas tidigast efter det att 10 dagar har gått från det att
besked lämnats. Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och sökande anses
slutet när detta undertecknats av båda parter. I övrigt gäller villkor och
bestämmelser enligt avtalsmall.

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

Den övertagande läkaren som får ingå samverkansavtal med Region Kronoberg
övertar det ersättningstak som finns kvar för innevarande år, efter att den
överlåtande läkaren inlämnat sin slutliga debitering.
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Babek Barzani avseende läkare
inom invärtesmedicinska specialiteter.
Expedieras till

Kundvalsenheten
Beslutsunderlag

 Ersättningsetablering läkare Per Bjerkhoel 20171121
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 239 Valärenden 2015-2018 (15RK11)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att utse förtroendevalda enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Följande fyllnadsval efter Lennart Värmby (V) föreslås:
Regionstyrelsens arbetsutskott, 2017-11-21 - 2018-12-31:
– Ny ledamot: Daniel Liffner (V), Säterivägen 13, 360 32 Gemla
Regionstyrelsens personalutskott, 2017-11-21 - 2018-12-31
– Ny ledamot: Tryggve Svensson (V), Harabergsgatan 34 C, 341 36 Ljungby
FoU-beredningen, 2017-11-21 - 2018-12-31
– Ny ordförande: Carin Högstedt (V), Toftasjövägen 77 352 49 Växjö
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse förtroendevalda enligt föreliggande förslag.
Expedieras till

Daniel Liffner (V)
Tryggve Svensson (V)
Carin Högstedt (V)
Nämndsekreterare
Lönehandläggare förtroendevalda
Beslutsunderlag

 § 320 RSAU Valärenden 2015-2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 240 Informationsärende - Halvårsrapport
för patientnämnden 2017 (17RK2167)
Beslut

Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 32/17 att godkänna halvårsrapport för nämnden för
2017. Rapporten redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionfullmäktige, december 2017
Beslutsunderlag

 § 321 RSAU Informationsärende - Halvårsrapport för patientnämnden 2017
 § 32 Halvårsrapport Patientnämnden 2017
 Halvårsrapport patientnämnden 2017
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 241 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän enligt en
fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation ska återredovisas till
regionstyrelsen vid närmast följande sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK16-12 Regionjuristens delegationsbeslut nr 11/2017- Begäran om
utlämnande av handling ur upphandling (17RK2171)
 17RK8-31 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 31/2017- Transaktioner i
Pensionsportfölj
 17RK8-30 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 30/2017- Transaktioner i
Kapital- och Pensionsportföljen
 17RK4-36 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 36/2017Remissyttrande-granskning detaljplan för Södra Ljungkullen 6, Ljungby
kommun
 17RK4-35 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 35/2017Remissyttrande-plansamråd, förslag till detaljplan för Lekaryd 3:21 m.fl i
Lekaryd, Alvesta kommun
 17RK16-11 Regionjuristens delegationsbeslut nr 10/2017- Yttrande i mål nr
3581-17 (17RK2159)
 17RK24-8 Chef inom respektive enhetsbeslut nr8 /2017- Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-08-01--2017-08-31
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 242 Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 Cirkulär 17:49. Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida
anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren
blivit uppsagd alternativt avskedad
 17RK134-17 Protokoll från sammanträde, Södra Regionvårdsnämnden, 201710-04.
 Cirkulär 17:51- Avtal om samverkan och arbetsmiljö
 Cirkulär 17:58 - Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och
arbetsmiljö
 15RK11-213 Förordnande av vice ordförande i Övervakningsnämnden i
Kalmar, dnr 57-2017
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-11-21

§ 243 Informationsärende - Webbpanel
inom Region Kronobergs
medborgardialog (17RK971)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg samverkar inom arbetet med medborgardialog med Södra
regionvårdsnämnden. Regionvårdsnämnden beslutade 2017-10-04
att finansiera uppstart för webbpaneler för Landstinget Blekinge, Region
Kronoberg och Region Halland inom ramen för Södra Regionvårdsnämndens
anslag
att rekommendera Landstinget Blekinge, Region Kronoberg och Region Halland
att finansiera löpande driftskostnader för webbpaneler.
Vid mötet redovisas lägesinformation om arbetet. Webbpanelerna kommer att
genomföras enligt modell som använts av Region Skåne. Rekrytering till panelen
sker via befolkningsregistret. Uppstarten och första omgången frågor betalas av
Södra Regionvårdsnämnden. Efterföljande undersökningar finansieras ur RGKs
anslag för medborgardialog.
Föredragande

Lisa Öberg, nämndsekreterare
Paragrafen är justerad

