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§ 265. Justering av protokoll
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-12-13.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2016-12-13.
Paragrafen är justerad
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§ 266. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-12-07.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-12-07.
Paragrafen är justerad
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§ 267. Svar på medborgarförslag – Användning av arv till Ljungby lasarett
16RK1810

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att eftersom behovet av dialysmaskiner på Ljungby lasarett anses väl tillgodosett kan
arvet till Ljungby lasarett användas till annan utrustning. Medborgarförslaget föreslås
därmed besvarat.
Sammanfattning
Dagmar Hailer har lämnat ett medborgarförslag där det föreslås att arvet som Ljungby
lasarett har fått för att anskaffa medicinsk-teknisk utrustning ska användas till 1-2
moderna dialysmaskiner av samma sort som man har i Växjö.
Dialysutrustning är av samma typ i både Växjö och Ljungby. Detta säkerställs i
gemensam upphandling sedan flera år tillbaka. Det finns således samma utrustning och i
nuläget tillräckligt med utrustning för bloddialys på båda sjukhusen. Det finns således
samma utrustning och i nuläget tillräckligt med utrustning för bloddialys på båda
sjukhusen. Det finns i nuläget inget behov att anskaffa fler dialysmaskiner i Kronoberg
utöver de som vi redan har. Arvet för medicinsk-tekniska investeringar vid Ljungby
lasarett kan efter prioritering användas till annan utrustning i Ljungby.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till
beslut:
"att eftersom behovet av dialysmaskiner på Ljungby lasarett anses väl tillgodosett kan
arvet till Ljungby lasarett användas till annan utrustning. Medborgarförslaget föreslås
därmed besvarat."
Beslutsordning
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Expedieras till
Dagmar Hailer, Ljungby
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut: Svar på medborgarförslag - Användning av arv till Ljungby lasarett
§178 RF Fördelning av medborgarförslag - Användning av arv till Ljungby Lasarett
Medborgarförslag om arv till Ljungby Lasarett
Paragrafen är justerad
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§ 268. Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
- Sysselsättningsstatistik 2004-2015. Under 2015 ökade antalet sysselsatta i Kronobergs
län med 1,7 procent. Länet är nu nästan tillbaka på de nivåer som rådde innan
finanskrisen.
- Sårbara kommuner 2016. Tillväxtverket belyser i sin rapport om sårbara kommuner vilka
kommuner som riskerar att drabbas av en ökad globalisering och pågående
strukturomvandling. I Kronobergs län har Markaryds kommun genuin sårbarhet samt
Lessebo och Älmhult medelhög sårbarhet.
- Inställning till att starta företag 2016. Tillväxverket mäter var fjärde år andelen av
befolkningen som kan tänka sig att bli företagare. 2016 svarade 47 procent att de skulle
kunna tänka sig detta. 68 procent skulle kunna tänka sig att starta företag vid sidan om
sin sysselsättning.
- Hyrkostnader för personal i riket. Hyrkostnaderna ökade totalt med 438 miljoner kronor
under de tre första kvartalen 2016, jämfört med samma period 2015. Fyra landsting har
minskade kostnader: Västra Götaland, Värmland, Örebro och Dalarna.
- Suzanne Frank (M) lyfter fråga om informationshantering av aktuellt personalärende
på Barn- och ungdomspsýkiatrin.
Martin Myrskog svarar att en översyn av rutinerna ska göras, följt av en åtgärdskalender
som stöd till regionens chefer. Denna kommer att återkopplas till regionstyrelsen.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Sven Sunesson (C), Robert Olesen (S), Eva
Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP),
Suzanne Frank (M), Håkan Engdahl (SD), Göran Giselsson (M) och ersättaren Martina
Ericsson (SD).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

9

Protokoll
Datum: 2016-12-13

10

Protokoll
Datum: 2016-12-13

§ 269. Månadssammandrag oktober 2016 Region Kronoberg 16RK2189

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag oktober 2016 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Resultatet för perioden januari-oktober uppgår till 121 mnkr vilket är 51 mnkr bättre än
budgeterat för perioden.
Regionen har en positiv budgetavvikelse på intäktssidan som framförallt beror på
ersättning för asylsökande och specialdestinerade statsbidrag.
På kostnadssidan så ger personalkostnaderna ett överskott jämfört med budgeterad nivå
beroende på vakanser och frånvaro. Detta överskott räcker dock inte till för att täcka de
höga och ökande kostnaderna för inhyrd personal. Resultatet dras också ned av fortsatt
höga kostnader för köpt vård och läkemedel. Vad gäller läkemedel så balanseras dock
underskottet upp av en positiv budgetavvikelse för finansieringen till följd av en ny
överenskommelse för statsbidraget avseende läkemedelsförmånen, som innebär att
bidraget blir 47 mnkr högre än budgeterat.
Det tillfälliga stödet om 39 mnkr för att hantera den rådande flyktingsituationen bidrar
också till en positiv budgetavvikelse för finansieringen. I sammanhanget bör beaktas att
inte heller kostnaderna, som det tillfälliga stödet är avsett att täcka, är budgeterade varför
de genererar motsvarande underskott på kostnadssidan i verksamheten.
Helårsprognosen, som är från delårsrapporten i augusti, pekar på ett förväntat resultat
om 20 mnkr vilket är 51 mnkr sämre än det budgeterade årsresultatet på 71 mnkr. En ny
helårsprognos kommer att tas fram i slutet av november.
Rapporten är framtagen utifrån beslutad rapportering för 2016.
Vid sammanträdet redovisar ekonomidirektören Jonas Karlström information om
månadssammandrag för november 2016. Utfallet för perioden januari-november 2016 är
100 miljoner kronor. Budget för perioden är 70 miljoner kronor. Avvikelser finns främst
inom hyrpersonal, köpt vård och läkemedel.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Göran Giselsson (M) och Britt-Louise Berndtsson
(C).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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att godkänna månadssammandrag oktober 2016 för Region Kronoberg.
Föredragande
Jonas Karlström, tf. ekonomidirektör
Expedieras till
Ekonomidirektör
Paragrafen är justerad
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§ 270. Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2016 15RK1909

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2016.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern
kontroll, enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region Kronoberg.
Regionstyrelsen ska årligen utfärda anvisningar till nämnderna. Anvisningarna innehåller
en modell för utformning, riskbedömning, granskning och uppföljning av den interna
kontrollen. Regionstyrelsen fastställde § 268/15 internkontrollplan för regionstyrelsen
2016. Samtliga nämnder och styrelser har därefter fastställt internkontrollplaner för
2016, enligt anvisningar. Uppföljning av innevarande års planer sker senast i december
månad för samtliga nämnder och styrelser.
Regionstyrelsens bedömning är att den interna kontrollen inom Region Kronoberg
överlag är god.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna uppföljning av regionstyrelsens
internkontrollplan 2016.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2016.
Föredragande
Ulrika J Gustafsson, tf. kanslidirektör
Expedieras till
Kanslidirektör
Paragrafen är justerad
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§ 271. Förslag till internkontrollplan för regionstyrelsen 2017 16RK1328

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom Region
Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för regionstyrelsens
ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2016 har regiondirektörens
ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett förslag till regionstyrelsens
internkontrollplan 2017.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens anvisningar
upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive ansvarsområden senast i
december månad inför det år som internkontrollplanerna ska börja gälla.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), Göran Giselsson (M),
Michael Öberg (MP) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2017.
Föredragande
Ulrika J Gustafsson, tf. kanslidirektör
Expedieras till
Kanslidirektör



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017
Internkontrollplan för regionstyrelsen 2017
Paragrafen är justerad
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§ 272. Oberoende av hyrpersonal inom vården – gemensamt projekt med
SKL 16RK2368

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom övergripande budskap för det gemensamma projektet ”Oberoende
av hyrpersonal inom vården”, samt de sju huvudområdena för åtgärder, i enlighet med
upprättad handling,
att uppdra åt regiondirektören att bereda Region Kronobergs handlingsplaner samt
att uppdra åt regiondirektören att kvartalsvis redovisa för regionstyrelsen hur projektet
fortskrider med avseende på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och
tillgänglighet i vården.
Sammanfattning
Samtliga landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvården. Beroendet har generellt i landet vuxit trots att landstingen och regionerna
tidigare gjort försök att minimera inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna
utveckling har landstingen och regionerna med stöd från SKL startat ett projekt som ska
leda till ett oberoende av inhyrd personal i vården.
Den önskade effekten av projektet är att nå ett oberoende av inhyrd personal inom
hälso- och sjukvården med en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för
den löpande verksamheten. Patienterna ska ha stabila och varaktiga kontakter med
sjuksköterskor och läkare. Det i sin tur skapar förutsättningar för god patientsäkerhet,
hög kvalitet och lägre kostnader.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom övergripande budskap för det
gemensamma projektet ”Oberoende av hyrpersonal inom vården”, samt de sju
huvudområdena för åtgärder, samt uppdra åt regiondirektören att bereda Region
Kronobergs handlingsplaner.
Yrkande
- Suzanne Frank (M) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag samt lämnar
följande tilläggsyrkande:
"att uppdra åt regiondirektören att kvartalsvis redovisa för regionstyrelsen hur projektet
fortskrider med avseende på bemanningskostnader och påverkan på kontinuitet och
tillgänglighet i vården."
Beslutsordning
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Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom övergripande budskap för det gemensamma projektet ”Oberoende
av hyrpersonal inom vården”, samt de sju huvudområdena för åtgärder, i enlighet med
upprättad handling samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda Region Kronobergs handlingsplaner.
Expedieras till
Ekonomidirektör
Regiondirektör



Beslutsunderlag
Oberoende av hyrpersonal inom vården - gemensamt projekt med SKL
Oberoende av hyrpersonal inom vården - gemensamt projekt med SKL
Paragrafen är justerad
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§ 273. Internationell strategi för Region Kronoberg 16RK287

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att fastställa internationell strategi för Region Kronoberg,
att fastställa uppförandekod för internationella samarbeten samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda handlingsplan för 2017.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2016 (§39) att uppdra åt
regiondirektören att ta fram en internationell strategi. Inom ramen för framtagandet har
också en översyn av pågående internationellt samarbete gjorts.
Den internationella strategin anger syfte med Region Kronobergs internationella arbete,
samt principer och metoder för att arbetet ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
Strategin tydliggör också ansvaret inom organisationen. Som en bilaga finns också en
uppförandekod för internationella samarbeten. Strategin ska i nästa skede kompletteras
med en årlig handlingsplan.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Håkan Engdahl (SD), Robert Olesen (S) och
ersättaren Olof Björkmarker (S).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa internationell strategi för Region Kronoberg,
att fastställa uppförandekod för internationella samarbeten samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda handlingsplan för 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Internationell strategi för Region Kronoberg
Internationell strategi för Region Kronoberg med Bilaga 1 - Uppförandekod
Bilaga 2 - Pågående internationella samarbeten
§39 Internationell strategi för Region Kronoberg
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Paragrafen är justerad
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§ 274. Region Kronobergs jämställdhetsplan 2017-2019 16RK1315

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att fastställa jämställdhetsplan för Region Kronoberg 2017-2019.
Sammanfattning
Förslag till Region Kronobergs jämställdhetsplan 2017-2019 utgår från Policy för lika
möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg. I jämställdhetsplanen
förtydligas det jämställdhetsansvar som uttrycks i policyn och vår värdegrund.
Jämställdhetsplanen utgår även från diskrimineringslagen som omfattar samtliga
diskrimineringsgrunder och arbetsmiljölagen som bl. a handlar om en arbetsmiljö där
ingen skadas eller drabbas av ohälsa av sitt arbete. Region Kronoberg har dessutom en
skyldighet att följa upp åtagandet under den europeiska jämställdhetsdeklarationen med
de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR, vilket
innebär en förbindelse att politiskt arbeta med frågan och ta fram en jämställdhetsplan
för att motverka diskriminering av människor på grund av kön.
Planen definierar mål och aktiviteter för jämställdhetsarbetet och klargör hur
jämställdhetsarbetet ska integreras i all verksamhet och på alla nivåer i organisationen.
Planen är framarbetad av en arbetsgrupp med representanter från våra övergripande
verksamhetsområden.
Enligt dokumentstyrning inom Region Kronoberg ska planen fastställas av
regionstyrelsen.
Yrkanden
- Håkan Engdahl (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga ett antal
motsägelser.
- Ordförande Anna Fransson (S), Britt-Louise Berndtsson (C) och Michael Öberg
(MP) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Lennart Värmby (V), ersättaren Olof
Björkmarker (S), människorättsstrategen Susann Swärd och HR-direktören Caroline
Palmqvist.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
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1. Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Håkan Engdahls (SD) återremissyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras eller avgöras vid
sammanträdet och finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid
sammanträdet.
Håkan Engdahl (SD) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för att ärendet ska avgöras vid sammanträdet röstar Ja.
- Ledamot som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Mikael Johansson (M)
Sven Sunesson (C)
Helen Bengtsson (S)
Eva Johnsson (KD)
Magnus Carlberg (S)
Charlotta Svanberg (S)
Göran Giselsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Håkan Engdahl (SD)
Martina Gustafsson (S)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Ja
14

1

0

Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid sammanträdet med resultatet 14 för,
1 emot och 0 som avstår.
2. Ordförande frågar därefter om regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsen
arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.
Reservation
Håkan Engdahl (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa jämställdhetsplan för Region Kronoberg 2017-2019.
Expedieras till
Människorättsstrateg
Kanslidirektör



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Region Kronobergs jämställdhetsplan 2017-2019
Jämställdhetsplan för Region Kronoberg 161104
Paragrafen är justerad
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§ 275. Handlingsplaner för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
16RK708

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att under 2017 ta fram en regional handlingsplan
för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 tillsammans med kommunerna och
Länsstyrelsen i Kronoberg samt
att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att till juni 2017 ta fram en lokal handlingsplan
för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 för Region Kronoberg.
Sammanfattning
Med anledning av Regionstyrelsens beslut, 2016-08-23, om att ställa sig bakom strategin
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 beslutades det också att Region Kronoberg
ska ta initiativ till en regional handlingsplan för arbetet tillsammans med kommuner och
med Länsstyrelsen i Kronobergs län. En motsvarande lokal handlingsplan behöver
också tas fram för Region Kronobergs arbete.
Föreslås att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att ta fram dessa handlingsplaner.
Yrkanden
Håkan Engdahl (SD) lämnar följande tilläggsyrkanden:
"att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att under 2017 ta fram en regional handlingsplan
för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 tillsammans med kommunerna och
Länsstyrelsen i Kronoberg samt
att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att till juni 2017 ta fram en lokal handlingsplan
för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 för Region Kronoberg."
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Michael Öberg (MP).
Beslutsordning
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
Håkan Engdahls (SD) tilläggsyrkande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
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att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 tillsammans med kommunerna och
Länsstyrelsen i Kronoberg samt
att Folkhälsoberedningen får i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan för Tobacco
Endgame – Rökfritt Sverige 2025 för Region Kronoberg.
Expedieras till
Folkhälsoberedningen
Verksamhetschef folkhälsa



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Handlingsplaner för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
§178 RS Tobacco Endgame
Paragrafen är justerad
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§ 276. Rivning av hus Q2 på Centrallasarettet Växjö 16RK2384

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att riva hus Q2 på Centrallasarettet Växjö för att möjliggöra nybyggnad av hus L.
Sammanfattning
I generalplanen för Centrallasarettet Växjö ingår ett tredje vårdblock (hus L) mot söder.
På ytan idag finns parkeringsplatser och hus Q2 som innehåller vårdcentral
Strandbjörket på entréplanet samt sjukhustandvård en trappa upp. I källarplan finns
omklädningsrum och förråd. Byggnaden är från 1960 och ytan är 2 988 m2. Bokfört
värde uppgår till 1 260 000 kronor.
Föreslås att regionstyrelsen beslutar att riva hus Q2 på Centrallasarettet Växjö för att
möjliggöra nybyggnation av hus L.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att riva hus Q2 på Centrallasarettet Växjö för att möjliggöra nybyggnad av hus L.
Expedieras till
Fastighetschef


Beslutsunderlag
Rivning av hus Q2 på Centrallasarett Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 277. Ljungby Lasarett – ombyggnad av vårdavdelningar 16RK2234

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ombyggnad av vårdavdelningar på Ljungby Lasarett genomförs till en totalbudget
om 122 miljoner med följande fördelning byggnadsinvestering 106 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 15 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 1 miljon kronor,
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning samt
att uppdra åt regiondirektören att ta fram minst 2 alternativ till
investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid Ljungby lasarett, där
en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och 1D görs i syfte att skapa ett
effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde, avseende
ambulans/akutverksamhet, operationsverksamhet och röntgenverksamhet. De olika
alternativen bör belysa ambulansverksamhetens lokalisering, utryckningsvägar och
lokalbehov. Företrädare för verksamheterna ska beredas delta i processerna.
Sammanfattning
I generalplanen från maj 2013 redovisas ett behov av investeringar i lokaler som berör
klinisk kemi, vårdavdelning med 1 och 2-patientrum, samordning operation och
sterilcentral, samordning akutkliniken och ambulansen samt mottagningar och
administration.
Nuvarande vårdavdelningar är placerade i hus 1B/1F på plan 3 till 6. Ombyggnaden
kommer att starta på plan 3 och avslutas på plan 6. En och tvåpatientrum med egna
hygienutrymmen kan utföras med maximalt 21 vårdplatser per plan med en fördelning
av 11 st enpatient och 5 st tvåpatient, vilket planeras på plan 3, 5 och 6. På plan 4 blir
det 18 vårdplatser med 12 st enpatient och 3 st tvåpatient, detta plan anpassas för
hjärtövervakning. Totalt blir det 81 vårdplatser exkl IV-platser.
Ombyggnaden beräknas påbörjas i slutet av 2017 och genomförs planvis med ett
färdigställande 2021. Byggnadsinvesteringen är bedömd till 106 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 15 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 1 miljon kronor.
Provisorierkostnader bedöms till 2 miljoner kronor, vilket är en driftkostnad.
Inriktning för det fortsatta planeringen på Ljungby Lasarett är en tillbyggnad i anslutning
till hus 1C där akut och ambulans placeras på plan 3 och 4 samt operationsverksamhet
placeras på plan 5 och 6. Ambulansgarage som ersättning till nuvarande förhyrning vid
Solrosen, byggs vid nuvarande garage hus 7F.
Yrkanden
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- Sven Sunesson (C) yrkar bifall till beslutsats 1 och 2 i regionstyrelsens arbetsutskott
förslag till beslut samt lämnar följande tilläggsyrkande:
"att uppdra åt regiondirektören att ta fram minst 2 alternativ till
investeringsbeslutsunderlag för till- och ombyggnad av lokaler vid Ljungby lasarett, där
en allsidig belysning av möjligheterna i hus 1H, 1C, 1K och 1D görs i syfte att skapa ett
effektivt och modernt verksamhets- och patientflöde, avseende
ambulans/akutverksamhet, operationsverksamhet och röntgenverksamhet. De olika
alternativen bör belysa ambulansverksamhetens lokalisering, utryckningsvägar och
lokalbehov. Företrädare för verksamheterna ska beredas delta i processerna."
- Göran Giselsson (M), Eva Johnsson (KD), Suzanne Frank (M), Mikael Johansson (M)
och Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till Sven Sunessons (C) yrkande.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Michael Öberg (MP), Robert Olesen (S) och
Lennart Värmby (V).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet 11.30-11.35. När ärendet återupptas yrkar ordförande
Anna Fransson (S) och Håkan Engdahl (SD) bifall till Sven Sunessons (C) yrkande.
Beslutsordning
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Sven Sunessons (C) yrkande.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ombyggnad av vårdavdelningar på Ljungby Lasarett genomförs till en totalbudget
om 122 miljoner med följande fördelning byggnadsinvestering 106 miljoner kronor,
utrustningsinvestering 15 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning 1 miljon kronor,
att uppdra till kulturnämnden att besluta om urval av konst inom anslaget för
konstnärlig utsmyckning samt
att uppdra till regiondirektören att ta fram investeringsbeslutsunderlag för tillbyggnad av
nya lokaler vid nuvarande hus 1H för ambulans/akut-verksamheten samt
operationsverksamheten.
Expedieras till
Fastighetschef
Kulturnämnden
Regiondirektör
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Ljungby Lasarett - ombyggnad av vårdavdelningar
Ljungby Lasarett - ombyggnad av vårdavdelningar
Översiktslayout Ljungby Lasarett
Vårdavdelning plan 3
Vårdavdelning plan 4
Vårdavdelning plan 5
Vårdavdelning plan 6
Paragrafen är justerad
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§ 278. Förslag till uppsägning av avtal avseende röntgenundersökningar
(LE/071224 och LK081222) 16RK2350

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att säga upp avtal om medicinsk service mellan Euro Accident Health and Care
Insurande organisationsnummer 556551-4766 och Region Kronoberg (LE/071224) per
den 16 december 2016 samt
att säga upp avtal om medicinsk service mellan Skandia Försäkringsbolag
organisationsnummer 502017-3083 och Region Kronoberg (LK081222) per den 16
december 2016.
Sammanfattning
Landstinget Kronoberg tecknade under 2007-2008 avtal med EuroAccident och Skandia
avseende röntgenundersökningar för anställda i företag med privat försäkring. Enligt
avtalet ska Region Kronoberg upprätthålla en god tillgänglighet för
röntgenundersökningar för EuroAccidents och Skandias kunder som remitteras enligt
deras vårdplanering.
Region Kronoberg föreslås säga upp avtal om medicinsk service mellan EuroAccident
Health and Care Insurande orgnr: 556551-4766 och Region Kronoberg (LE/071224),
samt avtal om medicinsk service mellan Skandia försäkringsbolag orgnr: 502017-3083
och Region Kronoberg (LK081222).
Båda avtalen föreslås sägas upp per den 16 december 2016, varpå en månads
uppsägningstid därefter löper i enlighet med avtalen.
Yrkanden
- Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C)
och Sven Sunesson (C) yrkar avslag på regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Ordförande Anna Fransson (S) och Lennart Värmby (V) yrkar bifall till
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Håkan Engdahl (SD) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Göran Giselsson (M).
Beslutsordning
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Ordförande finner att följande tre förslag till beslut finns:
1. Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
2. Suzanne Franks (M) med fleras yrkande på avslag på regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
3. Håkan Engdahls (SD) återremissyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet eller att det ska
avgöras vid sammanträdet. Hon finner att regionstyrelsen beslutar att det ska avgöras
vid sammanträdet.
2. Hon ställer proposition på regionstyrelsens arbetsutskotts förslag och Suzanne Franks
(M) med fleras avslagsyrkande. Hon finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) med fleras avslagsyrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot
Robert Olesen (S)
Suzanne Frank (M)
Lennart Värmby (V)
Michael Öberg (MP)
Mikael Johansson (M)
Sven Sunesson (C)
Helen Bengtsson (S)
Eva Johnsson (KD)
Magnus Carlberg (S)
RosMarie Jönsson Neckö (S)
Göran Giselsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Håkan Engdahl (SD)
Martina Gustafsson (S)
Anna Fransson (S), ordförande
Resultat

Ja
Ja

Nej

Avstår

Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
8
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Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 8 för, 7 emot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Göran Giselsson (M), Mikael Johansson (M), Sven Sunesson (C),
Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och Håkan Engdahl (SD) reserverar
sig mot beslutet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att säga upp avtal om medicinsk service mellan Euro Accident Health and Care
Insurande organisationsnummer 556551-4766 och Region Kronoberg (LE/071224) per
den 16 december 2016 samt
att säga upp avtal om medicinsk service mellan Skandia Försäkringsbolag
organisationsnummer 502017-3083 och Region Kronoberg (LK081222) per den 16
december 2016.
Expedieras till
Kanslidirektör
Upphandlingschef
Hälso- och sjukvårdsdirektör



Beslutsunderlag
Uppsägning av avtal avseende röntgenundersökningar
Uppsägning av avtal avseende röntgenundersökningar
Paragrafen är justerad
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§ 279. Anmälan om ersättningsetablering 16RK1801

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att ingå samverkansavtal med Carolina Almgren avseende fysioterapi.
Sammanfattning
Anna Kimming, fysioterapeut, inkom 2016-09-21 med en anmälan om
ersättningsetablering enligt LOF, lagen om ersättning för fysioterapi (1993:1652).
Med anledning av Anna Kimmings anmälan, annonserades ansökningsinbjudan om att
få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för
fysioterapi (1993:1652) ut 2016-10-03. Annons avseende den aktuella verksamheten har
publicerats på www.opic.com.
Ansökningsinbjudan innehöll förutsättningar och krav för ansökan med specifika krav
på inriktning mot psykisk ohälsa och psykosomatiska problem samt särskild utbildning i
och erfarenhet av Observativ rörelseanalys. Därutöver 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 2016-11-11.
En ansökan, som uppfyller de förutsättningar och krav som gäller för Region
Kronobergs ansökningsinbjudan, har kommit in och prövats. Ansökan, inlämnad av
Carolina Almgren, uppfyller samtliga de i lagen angivna kraven samt erbjuder priset 700
000 kronor.
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 (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik 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.
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Den övertagande fysioterapeut som får ingå samverkansavtal med Region Kronoberg
övertar det ersättningstak som finns kvar för innevarande år, efter att den överlåtande
fysioterapeuten inlämnat sin slutliga debitering.
Expedieras till
Kundvalsenheten
Paragrafen är justerad
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§ 280. Svar på skrivelse - Ambulanser till hjälpprojekt från Yngve Filipsson
(L) 16RK1497

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse Ambulanser till hjälpprojekt till Yngve Filipsson (L) samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till hantering av övertalig utrustning
inom Region Kronoberg för senare beslut i styrelsen under våren 2017.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Yngve Filipsson (L) avseende
ambulanser till hjälpprojekt.
I skrivelsen föreslås att Region Kronoberg snarast undersöker möjligheterna att låta de
ambulanser som regionen tar ur drift komma till användning i andra länder med
hjälpbehov.
Föreslås att regionstyrelsen avger svar på skrivelse i enlighet med upprättad handling,
samt att styrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda förslag till hantering av
övertalig utrustning inom Region Kronoberg för senare beslut i regionstyrelsen under
våren 2017.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Håkan Engdahl (SD) och Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse Ambulanser till hjälpprojekt till Yngve Filipsson (L) samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till hantering av övertalig utrustning
inom Region Kronoberg för senare beslut i styrelsen under våren 2017.
Expedieras till
Yngve Filipsson
Regiondirektör




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse - Ambulanser till hjälpprojekt
Svar på skrivelse - Ambulanser till hjälpprojekt
Ambulanser till hjälpprojekt (2)
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Paragrafen är justerad
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§ 281. Svar på skrivelse - Tågstopp i Åryd från Föreningsrådet i Åryd
16RK1965

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svaret till Föreningsrådet i Åryd.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Föreningsrådet i Åryd med önskan om
att orten ska trafikeras med lokaltåg.
Som argument lyfts ortens geografiska förhållande till Växjö, det relativt dåliga
trafikutbudet med buss idag samt att en privat entreprenör står redo att bygga ett 40-tal
nya bostäder. Denna bostadsbyggnation förutsätter ett tågstopp, enligt skrivelsen.
Föreningsrådet lyfter också ett antal argument som återfinns i Region Kronobergs
styrdokument, såsom den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025 och
Trafikförsörjningsprogrammet.
Region Kronoberg är positiva till det engagemang som Åryds Föreningsråd genom
skrivelsen visar. Civila sektorn och föreningslivet är viktiga aktörer för att vi tillsammans
ska kunna driva regional utveckling i Kronoberg.
För att möjliggöra för en ort att få tågtrafik behöver ett antal intressenter samverka.
Region Kronoberg står för själva trafiken medan kommunen bekostar
perrongen/stationen. Kommunen kan för detta även söka bidrag från externa parter och
även från Region Kronoberg, genom Länstransportplanen.
För att Region Kronoberg ska kunna gå vidare i detta ärende behöver vi ha en signal
från Växjö kommun, om att de har en ambition och vilja att bygga en perrong i Åryd.
Växjö kommuns hållning blir viktig för att Region Kronoberg djupare ska kunna utreda
förutsättningarna för en ny tåglinje.
Synpunkterna i skrivelsen utgör också underlag inför revidering av
trafikförsörjningsprogrammet.
Yrkande
Håkan Engdahl (SD) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till att dialog bör
föras med Växjö kommun innan ställningstagande.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Robert Olesen (S).
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskott förslag.
- Håkan Engdahls (SD) återremissyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Reservation
Håkan Engdahl (SD) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret till Föreningsrådet i Åryd.
Expedieras till
Föreningsrådet i Åryd




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse - Tågstopp i Åryd
Svar på skrivelse - Tågstopp i Åryd
Skrivelse - Tågstopp i Åryd
Paragrafen är justerad
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§ 282. Svar på skrivelse - Underlag inför kommande åtgärdsplanering
avseende objekt som kan delfinansieras enligt förordning om statlig
medfinansiering 16RK1494

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svaret på skrivelse från Trafikverket.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Trafikverket. Trafikverket har inför
arbetet med framtagandet av ny nationell transportplan för perioden 2018 – 2029 begärt
att få in uppgifter för att identifiera regionala kollektivtrafikanläggningar som kan
medfinansieras enligt förordningen.
Region Kronoberg har inga större kollektivtrafikanläggningar som är berättigade för
statlig medfinansiering inför kommande planeringsperiod. I svar till Trafikverket anges
dock eventuella anläggningar för framtida planeringsperioder.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svaret på skrivelse från Trafikverket.
Expedieras till
Trafikverket
Infrastrukturgruppen




Beslutsunderlag
Begäran om underlag om regionala kollektivtrafikanläggningar
Begäran om underlag inför kommande åtgärdsplanering avseende objekt som kan delfinansieras enligt
förordning om statlig medfinansiering - svar
Begäran om underlag inför kommande åtgärdsplanering avseende objekt som kan delfinansieras enligt
förordningen om statlig medfinansiering
Paragrafen är justerad
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§ 283. Svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning inom
Region Kronoberg 16RK1633

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning inom
Region Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer har låtit granska personal- och kompetensförsörjningen
inom Region Kronoberg genom konsulter från PWC.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg delvis
säkerställer en ändamålsenlig och hållbar personal- och kompetensförsörjning och att
arbetet pågår för att uppnå detta.
Granskningen visar att personal- och kompetensförsörjningen är uppmärksammad och
hanteras på flera nivåer i organisationen. Många åtgärder har vidtagits och lett till
positiva effekter på bland annat kompetensförsörjningen.
Fyra olika förbättringsområden framkommer i granskningen i form av
rekommendationer att genomföra. Inom dessa förbättringsområden är ett antal åtgärder
nu vidtagna som går i linje med rekommendationerna, och fler åtgärder är inledda men
ännu inte slutförda.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning inom
Region Kronoberg samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Revisionen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning inom
Region Kronoberg
Revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning inom Region Kronoberg
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Paragrafen är justerad
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§ 284. Svar på revisionsrapport – Övergripande granskning av Region
Kronobergs interna kontroll 2016 16RK1934

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Övergripande granskning av Region Kronobergs
interna kontroll 2016.
Sammanfattning
Syftet med granskningen har varit att övergripande granska och bedöma om styrelser
och nämnder uppfyllt sina åtaganden gällande intern kontroll med anledning av ny
organisation samt nytt reglemente för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen
välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig rapport.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Att en utvärdering av den övergripande processen för Region Kronobergs interna
kontroll bör ske när en översyn av reglementet äger rum.
- Arbetet med att utse delprocessledare har redan påbörjats, men är inte genomfört fullt
ut och en fortsatt kompetensutveckling krävs.
- Det ska framgå av regionstyrelsens protokoll om huruvida man bedömer att den
interna kontrollen varit tillräcklig eller ej.
- Kvalitetssäkring av nämnder/styrelser utgörs av den årliga uppföljningen av samtliga
IK-planer samt vid beredning och beslut av internkontrollplanerna inför nästkommande
verksamhetsår. Regionstyrelsen kan uttala sig tydligare om bedömningen i
beslutsunderlaget.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Övergripande granskning av Region Kronobergs
interna kontroll 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Revisionen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på revisionens granskningsrapport över internkontroll
Granskningsrapport av Region Kronbergs Interna kontroll 2016
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Paragrafen är justerad
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§ 285. Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs
upphandlingsprocess 16RK1630

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
upphandlingsprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Regionfullmäktiges revisorer har låtit granska upphandlingsprocessen inom Region
Kronoberg. Granskningen har utförts av KPMG. Revisionens sammanfattande
bedömning är att upphandlingsprocessen bör stärkas ytterligare.
I granskningsrapporten lyfts positiva sidor fram:
- Servicenivån hos upphandlingsenheten bedöms av intervjuade beställare vara god.
- Upphandlingsprocessen är väl känd av intervjuade medarbetare.
Revisionens föreslagna förbättringsområden, samt regionstyrelsens svar på desamma redogörs
för nedan.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs
upphandlingsprocess samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Revisionen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport upphandlingsprocess
Revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess
Paragrafen är justerad
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§ 286. Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Regionstyrelsen beslutar
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.














Delegeringsbeslut
16RK8-29 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 29/2016 transaktioner i
Överskottslikviditetsportföljen
16RK8-30 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 30/2016 överföring till Överlikviditetsportföljen
16RK8-31 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 31/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK12-13 Fastighetschefs delegationsbeslut nr 13/2016. Utökat förhyrning av personallägenheter (se
ärende 16RK731)
16RK4-43 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 43/2016: Remissyttrande över ändring av
detaljplan Ryd 6:21, Ryds samhälle, Tingsryds kommun (Dnr 16RK2044)
16RK4-44 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 44/2016: Remissyttrande över ändring av
detaljplan A194, Högåsen 2 med flera i Alvesta tätort, Alvesta kommun (Dnr 16RK2150)
16RK4-45 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 45/2016: Remissyttrande över detaljplan för del
av Majtorp 1:1, sydväst om Paradiset i Älmhult, Älmhults kommun (Dnr 16RK2119)
16RK8-32 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 32/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK12-14 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 14/2016. Investeringsbeslut inom fastighetsanslagets
budget 2016
16RK11-29 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 29/2016. Tilldelningsbeslut. Upphandling:
Ekonomisystem (15RK2184)
16RK11-30 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 30/2016. Tilldelningsbeslut Tilläggsupphandling
för inkontinensprodukter, absorberande (16RK1620)
16RK11-31 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 31/2016. Tilldelningsbeslut Ortopedtekniska
implantat proteser - knä (15RK894)
16RK11-32 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 32/2016. Tilldelningsbeslut Taklyftar
(16RK356)
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16RK11-33 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 33/2016. Tilldelningsbeslut
Blodbestrålningsutrustning (16RK598)
16RK11-34 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 34/2016. Tilldelningsbeslut Läkarledd
inspektionsverksamhet för kvalitetsgranskning av ST-utbildning (16RK1055)
16RK11-35 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 35/2016. Tilldelningsbeslut
Försäkringsmedicinska utredningar (16RK978)
16RK11-36 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 36/2016. Tilldelningsbeslut Rehabiliteringsresor
för psoriasispatienter (16RK1248)
Paragrafen är justerad

45

Protokoll
Datum: 2016-12-13

§ 287. 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
²5.)|UlQGUDGHDIIlUVI|UXWVlWWQLQJDUI|U,QHUD$%
²5.6DPWOLJDKDQGOLQJDUI|UNULQJ|YHUOnWHOVHDYDNWLHUL,QHUD$%
²5.)|URUGQDQGHDYOHGDPRWWLOOYLOWI|UYDOWQLQJVGHOHJDWLRQHQ
²5.$YVLNWVI|UNODULQJRPDWWXW|ND0DUNDU\GVVDPRUGQLQJVI|UEXQG
²&LUNXOlUIUnQ6YHULJHV.RPPXQHURFK/DQGVWLQJVDPW3DFWD
²5.3URWRNROOQUVW\UHOVHP|WH5\VVE\*\PQDVLHW$%
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDYnUVVWLIWHOVHI|U3DXYHV+RQWHX[
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY$GROIRFK%HUWKD5RRVVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY&-/LQGNYLVWVSUHPLHVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY(OLVDEHWKRFK*XQQDU%RUQHUVVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY*HUWUXG6WHQRZVSUHPLHVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY*ULPVO|YVIRONK|JVNRODVSUHPLHVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY-(/MXQJEHUJVGRQDWLRQVVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY/DVDUHWWVOlNDUHQ'U:LOKHOP.DUVWU|PVJnYRVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQ5\VVE\ODQWPDQQDI|UHQLQJVSUHPLHVWLIWHOVH
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQGRQDWLRQVIRQGHQYLG6W6LJIULGVVMXNKXV
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²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQVDPIRQGHQGRQDWLRQVIRQGHQYLG/MXQJE\ODVDUHWW
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQVDPIRQGHQI|UYLVVVSHFLDOEHKDQGOLQJ
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQVDPIRQGHQOnQJYnUGVIRQGHQ
5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQVDPIRQGHQYLG&HQWUDOODVDUHWWHWL9l[M|
²5.%HVOXWRPXSSO|VQLQJDY6WLIWHOVHQ9l[M|GRQDWLRQDY
Paragrafen är justerad
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§ 288. Övriga informationsärenden
Sammanfattning
Regionstyrelsens 1:e vice ordförande tackar ordförande för arbetsåret och önskar henne
en god jul och gott nytt år.
Ordförande tackar regionstyrelsen, tjänstemän och övriga närvarande för året och
önskar en god jul och gott nytt år.
Paragrafen är justerad
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