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§ 1.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera mötets protokoll, undantaget § 7
som justeras av Mikael Johansson samt
att justering sker den 2017-01-23.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 2017-01-12.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Tidssättning av motion - Digitalisering för framtiden 16RK2386

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den hanteras av regionfullmäktige i juni 2017.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har lämnat en
motion till regionfullmäktige med följande yrkanden:
att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utvecklingen av E-hälsa utifrån
motionens principer.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den hanteras av regionfullmäktige i juni 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige juni 2017


Beslutsunderlag
Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Tidssättning av motion - Policy för återanvändning av utrustning
16RK2403

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen hanteras i regionfullmäktige i april 2017.
Sammanfattning
Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande yrkande:
att Region Kronoberg utarbetar en policy för återanvändning av utrustning som
regionen inte längre ska använda så att utrustningen i största möjliga utsträckning kan
komma till fortsatt användning i hjälpbehövande länder.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen hanteras i regionfullmäktige i april 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige april 2017


Beslutsunderlag
Motion - Ta fram en policy för återanvändning av utrustning
Paragrafen är justerad

7

Protokoll
Datum: 2017-01-17

§ 5.

Tidssättning av motion - Införande av rutin för redovisning och
uppföljning av i fullmäktige fattade beslut samt motioner 16RK2404

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen hanteras av regionfullmäktige i april 2017.
Sammanfattning
Margareta Schlee (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande
yrkanden:
att rutin för redovisning av fattade beslut som ska verkställas samt bifallna och
besvarade motioner enligt ovanstående införs samt
att redovisning på regionfullmäktige enligt ovanstående rutin påbörjas snarast möjligt.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen hanteras av regionfullmäktige i april 2017.
Expedieras till
Regionfullmäktige april 2017


Beslutsunderlag
Motion om införande av rutin för redovisning och uppföljning av i fullmäktige fattade beslut samt motioner
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Tidssättning av motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
16RK2498

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den hanteras av regionfullmäktige i juni 2017.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har lämnat en motion till regionfullmäktige med följande
yrkanden:
att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via app på
ungdomsmottagningarna samt
att projektet utvärderas efter 12 månader.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande samt
att den hanteras av regionfullmäktige i juni 2017.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige juni 2017


Beslutsunderlag
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Samordning av uppdragstid för pensionsrätt enligt PBF 16RK2460

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att samberäkning görs av uppdragstiderna i Regionförbundet södra Småland,
Landstinget Kronoberg och Region Kronoberg för Sven Sunesson under 2011-2012 och
från 2014-03-01 och framåt.
Uppdragen i Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg och Region
Kronoberg betraktas som ett pågående uppdrag hos samma huvudman och Sven
Sunesson omfattas därmed av PBF i sitt uppdrag.
Sammanfattning
Sven Sunesson (C) har den 1 november inkommit med begäran om samordning av
uppdragstid för pensionsrätt enligt PBF för uppdrag inom Region Kronoberg och det
tidigare Landstinget Kronoberg, samt Regionförbundet södra Småland.
Regionförbundet södra Småland var en egen huvudman fram till 2014-12-31 och
införlivades 2015-01-01 i Region Kronoberg. Om sammanläggning av uppdragstiderna
sker betraktas uppdragen hos Regionförbundet södra Småland och Region Kronoberg
som ett sammanhängande uppdrag och därmed omfattas Sven Sunesson av PBF även i
sitt uppdrag i Region Kronoberg.
Sven Sunesson uppfyller pensionsbestämmelserna i PBF då uppdraget, enligt
sammanräkningen, överstiger 40 % år 2011 – 2012, samt från 2014 – 03 – 01 och
framåt. För år 2010 och 2013 uppfylls inte bestämmelserna i PBF, då de sammanlagda
uppdragen inte uppgick till 40 %.
Jäv
Sven Sunesson (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att samberäkning görs av uppdragstiderna i Regionförbundet södra Småland,
Landstinget Kronoberg och Region Kronoberg för Sven Sunesson under 2011-2012 och
från 2014-03-01 och framåt.
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Uppdragen i Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg och Region
Kronoberg betraktas som ett pågående uppdrag hos samma huvudman och Sven
Sunesson omfattas därmed av PBF i sitt uppdrag.
Expedieras till
Kanslidirektör
Lönehandläggare förtroendevalda
Sven Sunesson




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Samordning av uppdragstid för pensionsrätt enligt PBF
Ansökan om samordning av uppdragstid för pensionsrätt enligt PBF för förtroendevald Sven Sunesson
Pensionsreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Ombud till bolagsstämma för Öresundståg AB 2017-01-27 17RK59

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Peter Freij till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för Öresundståg
AB 2017-01-27, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
Öresundståg AB har kallat till bolagsstämma 2017-01-27, klockan 9.30. Plats för mötet
är Hotell Rådmannen i Alvesta.
Expedieras till
Öresundståg AB
Peter Freij
Sven Sunesson


Beslutsunderlag
Kallelse till bolagsstämma 2017-01-27
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Ombud till föreningsstämma för Institutet för lokal och regional
demokrati (ID) 2017-03-17 16RK2500

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Michael Öberg till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Institutet för lokal och regional demokrati 2017-03-17, med Mikael Johansson som
ersättare.
Sammanfattning
Institutet för lokal och regional demokrati (ID) har kallat till ordinarie föreningsstämma
2017-03-17, klockan 10.00. Plats för mötet är Videum Science Park i Växjö.
Expedieras till
Institutet för lokal och regional demokrati (ID)
Michael Öberg
Mikael Johansson



Beslutsunderlag
Kallelse till ordinarie föreningsstämma med Institutet för lokal och regional demokrati (ID), den 17 mars
2017.
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Ombud till bolagsstämma för Kulturparken Småland 2017-04-21
16RK494

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Robert Olesen till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma för
Kulturparken Småland AB 2017-04-21, med Sven Sunesson som ersättare.
Sammanfattning
Kulturparken Småland AB har meddelat att ordinarie bolagsstämma äger rumfredagen
den 21 april 2017 kl. 14.00 i Museisalen/Hörsalen, Smålands museum i Växjö. Kallelse,
förvaltingsberättelse och årsredovisning skickas ut till ägarna senast fjorton dagar före
bolagsstämman.
Expedieras till
Kulturparken Småland AB
Robert Olesen
Sven Sunesson
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Inbjudningar till kurser och konferenser 17RK111

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse regionstyrelsens ordinarie ledamöter, samt nämndernas, Grimslövs
folkhögskolas och fullmäktiges presidier samt en representant för partier som inte är
representerade i ovanstående organ att delta för Region Kronobergs räkning vid
Regiondagarna 2017 samt
att utse Robert Olesen (S) och Carina Bengtsson (C) att delta vid Energy Cities Annual
Conference den 26-28 april i Stuttgart för Region Kronobergs räkning.
Sammanfattning
Inför sammanträdet har följande inbjudningar till kurser och konferenser inkommit:
1. Regiondagarna 2017, 2-3 februari 2017, Kosta Boda Art Hotel.
2. Energy Cities Annual Conference 26-28 april 2017 i Stuttgart
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse regionstyrelsens ordinarie ledamöter, samt nämndernas, Grimslövs
folkhögskolas och fullmäktiges presidier att delta för Region Kronobergs räkning vid
Regiondagarna 2017.
att utse Robert Olesen (S), samt en ledamot från oppositionen att delta vid Energy
Cities Annual Conference den 26-28 april i Stuttgart för Region Kronobergs räkning.


Beslutsunderlag
Inbjudan - Energy Cities Annual Conference 2017
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Justering av protokoll från regionstyrelsen 2017-01-24
Beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2017-xx-xx.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering sker 2017-xx-xx.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Godkännande av föredragningslista till regionstyrelsen 2017-01-24
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-01-18.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2017-01-18.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Regiondirektörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Bokslutskommuniké 2016
Handlingar delges vid regionstyrelsens sammanträde den 24 januari. Ärendet bereds vid ett extra
arbetsutskott inför det sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Investeringsplan 2017 16RK2324

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna investeringsplan för 2017 som omfattar investeringar om totalt 432
miljoner kronor
Sammanfattning
Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatta investeringsramar för
2017 på 597 miljoner kronor. Investeringsplanen omfattar investeringar om totalt 432
miljoner kronor.
I planen är det framförallt de större fastighetsinvesteringarna som har lägre utfall med
tidsförskjutning till senare år. Under 2017 är behovet av MT-utrustningar betydligt
större än den planerade budgeten och i planen planeras för ett större utfall eftersom
beslutad volym under 2016 som levereras under 2017 uppgår till 34 miljoner, i detta
ingår bland annat CT-utrustning, C-båge samt utrustning till transfusionsmedicin.
Dessutom finns det ett antal större behov för beslut 2017 som ej ryms inom ordinarie
tilldelad budget, här föreslås ett extra anslag på 30 miljoner kronor.
Beräknad tilläggsbudget från 2016 till 2017 för fastigheter och IT uppgår till 25 miljoner
kronor, beslut om detta fattas preliminärt under mars 2017. I tilläggsbudgeten är ITsystem för röntgeninformationssystem en stor post.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), regiondirektören Martin
Myrskog och tf. ekonomidirektören Jonas Karlström.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna investeringsplan för 2017 som omfattar investeringar om totalt 432
miljoner kronor
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Investeringsplan 2017
Investeringsplan 2017
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med
handlingsplan 15RK15

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025 samt
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
Sammanfattning
Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för
Kronobergs län 2016-2025 och dess handlingsplan.
Det slutgiltiga innehållet har reviderats efter att regionfullmäktige den 26 april 2016
beslutade att återremittera båda dokumenten. Efter beslutet inrättades en plan med ett
antal åtgärder vilken godkändes av regionala utvecklingsnämndens presidium.
- Först och främst beslutades att dåvarande styrgruppen för
kompetensförsörjningsstrategin skulle ersättas av den regionala utvecklingsnämndens
presidium.
- Dokumenten har bearbetats och fått en mer överskådlig layout.
- Bilaga 2 utgör en analys av regionens arbetsmarknadsstruktur.
- För att återförankra strategin, bjöds på uppdrag från regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson, ledande politiker och näringslivsföreträdare till ett första samråd näringsliv.
Mötet hölls den 17 augusti 2016 och temat för samrådet var kompetensförsörjning. Det
nya förslaget har också förankrats på Kompetensforum den 15 september 2016.
- Bilaga 1 utgör en beskrivning av hela processen bakom framtagningen av strategin.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), Michael Öberg (MP), Sven
Sunesson (C), ersättaren Olof Björkmarker (S), regiondirektören Martin Myrskog och tf.
kanslidirektören Ulrika J Gustafsson.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025 samt
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att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017









Beslutsunderlag
§137 RUN Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för
kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län
Förslag till beslut - Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för
kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län
Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Handlingsplan Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Bilaga1 Processbeskrivning för Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Bilaga 2 Beskrivning av arbetsmarknadsläget
Hur remissvaren har arbetats in i kompetensförsörjningsstrategin
§54 RF Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Förnyat medlemskap i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS 16RK2290

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att förnya medlemskapet i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård – HFS för
perioden 2017-2020
Sammanfattning
Dåvarande Landstinget Kronoberg tog 2009 beslut om att ansöka om medlemskap i det
nationella Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) och därmed också i det
internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH). Det
svenska nätverket, med start 1996, hade från början en inriktning mot sjukhus men från
2008 var det möjligt som hel organisation att vara medlem.
Landstinget Kronoberg och senare Region Kronoberg har varit medlemmar under två
perioder, 2009-2012 och 2013-2016. Enligt medlemskapets krav inrättades en
processledartjänst med uppdrag att hålla ihop arbetet. Tjänsten placerades på den
dåvarande folkhälsoenheten. Landstinget Kronoberg/Region Kronoberg har
representerats med en ledamot i nätverkets presidium.
Syftet med medlemskapet var att med nätverkets arbete, struktur och nationella
samverkan som ansats förtydliga och förstärka landstingets eget utvecklingsarbete runt
hälsofrämjande och förebyggande satsningar Det innebar att landstingets pågående
folkhälsoarbete tydligt kunde kopplas samman med det nya utvecklingsarbetet. Samtliga
landsting/regioner samt några privata vårdgivare är medlemmar i nätverket.
Den årliga kostnaden för medlemskapet är beräknat i förhållande till
befolkningsunderlaget. För Region Kronoberg innebär det en medlemsavgift på 76 000
kronor för 2017.
Utgångspunkten för nätverkes arbete är att driva utvecklingen av en hälsofrämjande
hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa. Detta sker genom att
utveckla kunskap, kompetens, samverkan, rutiner och verktyg för en hälsoorientering av
hälso- och sjukvården inom fyra perspektiv: patient, befolkning, medarbetare, styr- och
ledning.
Ett av hälso- och sjukvårdens fyra viktigaste mål för perioden 2017 – 2019 är
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Ett annat är jämlik vård och hälsa.
Även målet gällande att vara en attraktiv arbetsgivare har bäring på
hälsofrämjandearbetet.
Landstinget Kronoberg/Region Kronoberg har tagit en mycket aktiv del i nätverkets
arbete genom deltagande i temagrupperna, processledargruppen och presidiet.
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Medlemskapet ger stora möjligheter till utbyte av kompetens och kunskap med andra
landsting och regioner som är medlemmar och har haft stor betydelse både för det
strategiska och det verksamhetsnära utvecklingsarbetet av hälsofrämjande och
förebyggande hälso- och sjukvård. Ett fortsatt deltagande i HFS-nätverket med dess
arbete, struktur och nationella samverkan kan i hög grad bidra till utveckling av det
lokala arbetet genom samverkan, omvärldsbevakning, erfarenhets- och kunskapsutbyte,
gemensamma aktiviteter och projekt.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP) och
regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att förnya medlemskapet i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård – HFS för
perioden 2017-2020
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017





Beslutsunderlag
§154 HSN Förnyat medlemskap i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård - HFS
Förslag till beslut- Förnyat medlemskap i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård för period 20172020
Beslutsunderlag- Förnyat medlemskap Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård för perioden 2072020
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Kronoberg och Region Kronoberg 2009 - 2016
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Centrum
16RK2222

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på Vårdcentralen Centrum.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget
görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan. Granskning av
Vårdcentralen Centrum påbörjades i september 2016 och resultatet återfördes i
november. Verksamheten uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg – Primärvård.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Lennart Värmby (V), Eva Johnsson (KD), Sven
Sunesson (C), Mikael Johansson (M) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på Vårdcentralen Centrum.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Centrum
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Centrum, rapport
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Capio
Hovshaga 16RK2223

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Capio
Hovshaga.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget
görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Capio Hovshaga påbörjades i september 2016 och
resultatet återfördes i november. Verksamheten uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg –
Primärvård.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Capio
Hovshaga.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Capio Hovshaga
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Capio Hovshaga, rapport
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Strandbjörket
16RK2224

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Strandbjörket.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg.
För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt uppföljningsarbete för att
öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister. För att säkerställa att vårdaktörerna i
vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget görs fördjupad medicinsk
granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Strandbjörket påbörjades i september 2016 och resultatet
återfördes i november. Den rutin för läkemedelshantering som saknades har nu skapats
och implementeras. Verksamheten uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg – Primärvård.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Strandbjörket.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Strandbjörket
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Strandbjörket, rapport
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Växjöhälsan
16RK2225

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Växjöhälsan.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget
görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Växjöhälsan påbörjades i september 2016 och resultatet
återfördes i november. Den rutin för vidimering som saknades har nu skapats och
implementeras. Verksamheten uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg – Primärvård.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Växjöhälsan.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Växjöhälsan
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Växjöhälsan, rapport
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Rottne
16RK2226

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Rottne.
Sammanfattning
Den första mars 2009 införde Landstinget Kronoberg Vårdval Kronoberg, en
medborgarstyrd vårdvalsmodell enligt Lag (2008:962) om Valfrihetssystem.
Landstingsstyrelsen beslutade i nov 2011 om förstärkt uppföljning av Vårdval
Kronoberg. För att säkerställa bästa möjliga vård krävs ett systematiskt
uppföljningsarbete för att öka patientsäkerheten och minska kvalitetsbrister.
För att säkerställa att vårdaktörerna i vårdvalet lever upp till det som regleras i uppdraget
görs fördjupad medicinsk granskning enligt fastställd uppföljningsplan.
Granskning av vårdcentralen Rottne påbörjades i september 2016 och resultatet
återfördes i november. Verksamheten uppfyller kraven i Vårdval Kronoberg –
Primärvård.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna rapport medicinsk fördjupad granskning på vårdcentralen Rottne.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rapport medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Rottne
Utfall medicinsk fördjupad granskning vårdcentralen Rottne, rapport
Paragrafen är justerad
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§ 24.

Anmälan om ersättningsetablering 16RK2255

Sammanfattning
Ärendet omfattas av sekretess, handling delges vid regionstyrelsens sammanträde 24 januari 2017.
Paragrafen är justerad
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§ 25.

Revidering av Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016-2025
15RK312

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föreslagna ändringar av Trafikförsörjningsprogrammet efter
Transportstyrelsens synpunkter.
Sammanfattning
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län och
regionstyrelsen fullgör Region Kronobergs uppgifter som regional
kollektivtrafikmyndighet enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.
En av kollektivtrafikmyndighetens uppgifter är att ta fram ett
Trafikförsörjningsprogram, som pekar ut långsiktiga strategier för kollektivtrafikens
utveckling. Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram fastställdes av
regionfullmäktige den 25 november 2015.
Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet inom kollektivtrafikområdet och har under
hösten 2016 utfört tillsyn av Region Kronobergs Trafikförsörjningsprogram. Tillsynen
görs i syfte att säkerställa att Trafikförsörjningsprogrammet uppfyller kraven enligt
kollektivtrafiklagstiftningen.
Efter Transportstyrelsens tillsyn är vissa ändringar och förtydliganden av
trafikförsörjningsprogrammet nödvändiga. Föreslagna ändringar bedöms inte vara av
strategisk natur och ändrar ingenting i sak. Efter genomförda ändringar bedöms Region
Kronobergs trafikförsörjningsprogram uppfylla kraven enligt
kollektivtrafiklagstiftningen.
Föreslagna ändringar kan ses i Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016-2025 inkl. bilaga
2, Hållplatshandbok.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Robert Olesen (S).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föreslagna ändringar av Trafikförsörjningsprogrammet efter
Transportstyrelsens synpunkter.
Expedieras till
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Regionstyrelsen januari 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Revidering av Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016-2025
Revidering av Trafikförsörjningsprogram för Kronoberg 2016-2025, tjänsteskrivelse
Trafikförsörjningsprogram 2016-2025, reviderad version 2017-01-02
Paragrafen är justerad
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§ 26.

Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Krösatågsupphandling
16RK1355

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstryrelsen besluta
att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region
Kronoberg, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Landstinget
Kalmar Län och Region Skåne samt
att besluta om allmän trafikplikt på följande sträckor:
- Växjö-Hässleholm
- Växjö-Värnamo-Jönköping
- Växjö-Alvesta-Nässjö-Jönköping
Sammanfattning
Krösatåg är södra Sveriges koncept för lokaltågtrafik och finns i de sex sydliga länen
Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Halland samt Jönköping. Trafiken ska nu handlas
upp på nytt och upphandlingen ska föregås av beslut om allmän trafikplikt.
Region Kronoberg fattade under våren 2015 beslut (ärende 15RK866 § 143) om att
delta i upphandlingen av ny Krösatågstrafik. Upphandlingen har påbörjats och
Jönköpings länstrafik, JLT, håller i upphandlingen.
För att en ny upphandling ska kunna genomföras krävs enligt lag (SFS 2010:1065) om
kollektivtrafik att den regionala kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt
genom att besluta om allmän trafikplikt.
Genom att fatta beslut om trafikplikt på de föreslagna sträckorna tar Region Kronoberg
ansvar för att långsiktigt erbjuda invånarna goda resmöjligheter med den snabbhet som
tågtrafik innebär, vilket vi kan göra genom att vara en del av ett sammanhållet tågsystem
i södra Sverige.
Krösatågstrafiken ligger helt i linje med Region Kronobergs trafikförsörjningsprogram.
Trafiken möjliggör daglig pendling, bidrar till att knyta samman orter och regioner och
bidrar till minskad klimatpåverkan. Tågtrafiken är också en viktig faktor för att orter,
bygder samt näringslivet ska kunna växa och utvecklas.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstryrelsen
besluta
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att godkänna överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt mellan Region
Kronoberg, Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Landstinget
Kalmar Län och Region Skåne samt
att besluta om allmän trafikplikt på följande sträckor:
- Växjö-Hässleholm
- Växjö-Värnamo-Jönköping
- Växjö-Alvesta-Nässjö-Jönköping
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017





Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för Krösatågsupphandlingen
Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Krösatågsupphandling, tjänsteskrivelse
Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet, förslag
§230 RS Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Krösatågsupphandling
Paragrafen är justerad
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§ 27.

Svar på motion – Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
16RK1891

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Ove Löfqvist (M) har i en motion föreslagit att åtgärder snarast vidtas för att förbättra
parkeringsmöjligheterna för cyklister på CLV-området. I motionen beskrivs att
problemen med att säkert parkera sin cykel har ökat. Eftersom fler och fler anställda tar
sin cykel eller elcykel till arbetet är det av största vikt att situationen förbättras.
Problemen med cykelparkering har uppmärksammats under året och beslut om
förbättringar är fattade i samband med fastighetschefens investeringsbeslut nr 10/2016
(2016-09-14) respektive 11/2016 (2016-10-13) som avser låsvajer vid cykelställ, utökat
antal platser vid akuten, samt staket med låsbara grindar runt platserna i Trädgårdsgatans
förlängning. Dessa åtgärder kommer vara helt färdigställda under februari 2017.
Föreslås därmed att regionfullmäktige anser motionen bevarad.
Yrkande
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Ordförandeberedningens förslag.
- Mikael Johanssons (M) bifallsyrkande till motionen.
Hon ställer proposition på förslagen och finner att regionstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med ordförandeberedningens förslag.
Prop
Ordfb
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017



Beslutsunderlag
Svar på motion - Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
Motion - Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
Paragrafen är justerad
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§ 28.

Svar på motion – Läkemedelsautomater 16RK1842

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen med det förslag på genomförande som beskrivs nedan samt med
utvärdering efter minst 12 månader.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med intresserade kommuner genomföra ett pilotprojekt med
läkemedelsautomater som en del i det gemensamma eHälsoarbetet och att pilotprojektet
utvärderas efter sex månader. Mikael Johansson refererar i sin motion till en studie med
elektroniska dosetter som genomförts i England med mycket gott resultat. I studien har
dosetterna fyllts på för en vecka i taget av ett apotek som fått ekonomisk ersättning för
sitt arbete.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att hitta en intresserad kommun
i länet för att göra en pilotstudie. Tillsammans med aktuell kommun definieras vilken typ
av patienter som kan vara aktuell för någon form av elektroniskt stöd i sin
läkemedelshantering. När patientgruppen är identifierad beslutas om vilken modell för
elektroniskt stöd som är lämpligast att gå vidare med i studien samt lämplig tidpunkt för
utvärdering.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med det förslag på genomförande som beskrivs nedan samt med
utvärdering efter minst 12 månader.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017




Beslutsunderlag
§155 HSN Svar på motion – Motion angående läkemedelsautomater
Förslag till beslut: Svar på motion - Motion angående läkemedelsautomater (reviderad efter
presidieberedning)
Motion angående läkemedelsautomater
Paragrafen är justerad
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§ 29.

Svar på skrivelse - Förstärk den nära vården genom att lyfta av
jourläkarkostnad/tid, från Sven Sunesson (C) och Britt-Louise
Berndtsson (C) 16RK1991

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna skrivelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för hantering.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson (C) och Britt-Louise
Berndtsson (C) som föreslagit att jourläkarcentralerna ska bemannas med hyrpersonal
och att detta ska bekostas med 3,5 miljoner kronor av centrala medel, vilket skulle stärka
primärvården på kort sikt.
Uppdragsspecifikation och övriga regleringar för Vårdval Kronoberg – primärvård,
beslutas årligen av regionfullmäktige. Regionstyrelsen gör bedömningen, att det i
vårdvalsuppdraget ingår att vårdcentralerna ska bemanna jourläkarcentralerna i Ljungby
och Växjö med läkare enligt centralt upprättad plan, oavsett om detta sker med
vårdcentralens medarbetare eller hyrläkare och att budgetmedel finns i
vårdvalsbudgeten.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att överlämna skrivelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för hantering.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig även Sven Sunesson (C), Lennart Värmby (V),
Robert Olesen (S), ersättaren Yngve Filipsson (L) och regiondirektören Martin Myrskog.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförande Anna Franssons (S)
yrkande.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svaret till Sven Sunesson (C) och Britt-Louise Berndtsson (C).
Expedieras till
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Hälso- och sjukvårdsnämnden




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på skrivelse - Förstärk den nära vården genom att lyfta av jourläkarkostnad/tid
Svar på skrivelse – Förstärk den nära vården genom att lyfta av jourläkarkostnad/tid, förslag
Skrivelse till Regionstyrelsen: Förstärk den nära vården genom att lyfta av jourläkarkostnad/tid
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Svar på skrivelse - Polisväsendet i Kronobergs län från Suzanne
Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve
Filipsson (L) 16RK2380

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse angående polisväsendet till Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) .
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) angående förutsättningarna för polisen
att verka i Kronobergs län.
I skrivelsen föreslås att regionstyrelsens ordförande tar initiativ till ett gemensamt
agerande för styrelsens räkning för att stärka polisens möjligheter att fullgöra sitt
uppdrag i Kronobergs län. I regionstyrelsens svar på skrivelsen redogörs för Region
Kronobergs initiativ i frågan hittills. Region Kronoberg avser fullfölja dialogen med
ansvarig minister och Polismyndigheten för att stärka polisens möjligheter att fullgöra
sitt uppdrag i Kronobergs län.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig Sven Sunesson (C).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svar på skrivelse angående polisväsendet till Suzanne Frank (M), Sven
Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (L) .
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse angående brister inom Polisväsendet
Svar på skrivelse - Polisväsendet i Kronobergs län, förslag
Skrivelse till regionstyrelsen, brister inom polisväsendet
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Remissyttrande – Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 Dnr
S2016/06178/FS 16RK2241

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg ser positivt på de ändringar som föreslagits i arbetet med översynen
av rättsområdet. Region Kronoberg tillstyrker till stora delar utredningens förslag, men
anser samtidigt att vissa delar kräver förtydliganden utöver dem som föreslagits.
Region Kronoberg vill påpeka att det finns ett stort behov av att tydliggöra
ansvarsfördelningen av kostnader som uppstår i samband med ändringarna för att
undvika framtida oklarheter och att privata utförare kan komma att hanteras olika i olika
delar av landet gällande kostnadsansvaret.
Kommuner och landsting behöver kunna samverka via avtal för att effektivisera sina
resurser på en rad områden. I dag finns en otydlighet kring i vilken mån detta är möjligt.
Upphandlingsreglerna och kommunallagens kompetensregler kan förhindra ett effektivt
samarbete. I det kommande beredningsarbetet behöver denna fråga ses över.
Följande delar i förslaget avstyrks särskilt:
- en utvidgning av medlemskapet att även gälla för juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet samt för vissa ideella föreningar.
- att begränsningen av laglighetsprövningen av vissa budgetbeslut tas bort.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut: Remissyttrande - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
Remissyttrande - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62), förslag
Följebrev till remiss - SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden. Svar till Socialdepartementet senast 201602-20
Remiss: SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden. S2016/06178/FS
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Nytt sammanträdesdatum för regionstyrelsen i april 2017 16RK756

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen
att flytta regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 11 april 2017 till torsdagen den 13
april 2017.
Sammanfattning
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Eva Johnsson (KD), Lennart Värmby (V) och
Michael Öberg (MP).
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
att flytta regionstyrelsens sammanträde tisdagen den 11 april 2017 till torsdagen den 13
april 2017.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
Paragrafen är justerad
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§ 33.

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
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017












Delegeringsbeslut
16RK13-3 FoU-Chefens delegationsbeslut nr 3/2016. Fördelning av medel för forsknings- och
utvecklingsprojekt (Se ärende 16RK1095)
16RK16-38 Regionjuristens delegationsbeslut nr 38/2016. Överklagad tilldelning i upphandling
16RK2349
16RK16-39 Regionjuristens delegationsbeslut nr 39/2016. Utlämnande av allmän handling
16RK2414
16RK16-40 Regionjuristens delegationsbeslut nr 40/2016. Yttrande till mål nr 11500-16,
16RK1969
16RK11-37 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 37/2016. Tilldelningsbeslut Upphandling
Enteral pump
16RK11-38 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 38/2016. Tillägg till tilldelningsbeslut Enteral
pump, aggregat och tillbehör
16RK12-15 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 15/2016. Investeringsbeslut inom fastighetanslagets
budget
16RK5-3 Personaldirektörens delegationsbeslut nr 3/2016. Godkänna kollektivavtal angående
samverkansavtal
16RK2-1 Trafikdirektörens delegationsbeslut nr 1/2016. Fastställande av anbudsunderlag för
upphandling av skolskjuts och Serviceresor. Upphandling 2018-01
16RK4-46 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 46/2016. Remissyttrande över samråds
tilldetaljplan för Moheda - Ryd 5:122 m.fl i Moheda, Alvesta kommun (16RK2274)
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16RK11-39 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 39/2016. Tilldelningsbeslut armbågskryckor och
gåstolar (16RK871)
16RK11-40 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 40/2016. It stöd för e-frikortstjänster
(16RK1262)
16RK11-41 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 41-2016. Upphandling av konstkonsulter
(16RK2106)
16RK15-1 Enhetschefen för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr 1/2016 Avskrivning av
fordran 16Rk2455-1, 16Rk2455-2, 16RK2455-3
16RK13-4 FoU-chefens delegationsbeslut nr 4/2016. Fördelning av medel till FoU-projekt. för
temaområden 2016
16RK13-5 FoU-chefens delegationsbeslut nr 5/2016. Genomföra samlat anslag för FoU-medel
(16RK2320)
16RK8-33 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 33/2016. Ansökan om bidrag från
Häradshövding J E Ljungbergs donationsfond (16RK795)
16RK1-12 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 12/2016. Tillämpning avseende regionens taxor och
avgifter. Höjning av priset på parkeringstillstånd CLV (16RK1936)
16RK10-5 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2016. Överenskommelse angående upphörande
av anställning för enskild person
16RK944-7 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 7/2016. Beslut om anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer. Tillsvidareanställningar 2016-10-01--2016-10-31
16RK944-8 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 8/2016. Beslut om anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer. Tillsvidareanställningar under 2016-11-01--2016-11-30
16RK16-41 Regionjuristens delegationsbeslut nr 41/2016. Överklagad tilldelning i upphandling
Enteral pump 16RK2463
16RK5-4 Personaldirektörens delegationsbeslut nr 4/2016. Godkänna beslut gällande lokalt
kollektivavtal om AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköteska
16RK8-34 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 34/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK8-35 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 35/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
16RK8-36 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 36/2016: Transaktioner i
överskottslikviditetsportfölj och pensionsmedelsportfölj
16RK8-37 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 37/2016: Avskrivning av fordran, se dnr
16RK2455-4
16RK4-47 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 47/2016. Remissyttrande detaljplan för öjaby
28:1 m.fl. i Öjaby, Växjö kommun (16RK2319)
16RK4-48 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 48/2016. Remissyttrande för detaljplan Öjaby
9:4 m.fl. Norr Öjaby, Växjö kommun (16RK2303)
16RK4-49 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 49/2016. Remissyttrande för detaljplan Växjö
7:8 m.fl. (Hovsdal), Växjö kommun (16RK2308)
16RK4-50 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 50/2016. Remissyttrande över detaljplan för
Regementsparken 1, Regementsstaden, Växjö kommun (16RK2285)
16RK4-51 Planeringsdirektörend delegationsbeslut nr 51/2016. Remissyttrande detaljplan Strömborg
9, Räppe, Växjö kommun (16RK2405)
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16RK10-6 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 6/2016. Överenskommelse om upphörande av
anställning för enskild person
16RK13-6 FoU-chefens delegationsbeslut nr 6/2016. Företräda forskningshuvudman
16RK12-16 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 16/2016. Nytt tilläggsavtal till Apoteket vid
Vårdcentralen Birka (16RK726)
16RK12-17 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 17/2016. Uppsägning av hyresgäster Tandvården
Teleborg (16RK2541)
16RK12-18 Fastighetschefens delegationsbeslut nr 18/2016. Förhyrning av nya lokaler till
primärvårds- och rehabcentrum för Navets verksamhet
16RK3-6 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 6/2016. Utlämnande av allmän handling.
16RK3-7 Kanslidirektörens delegationsbeslut nr 7/2016. Utlämnande av allmän handling.
17RK1-1 Regiondirektörens delegationsbeslut nr 1/2017 - Yttrande i mål 3682-16
16RK944-9 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 9/2016. Beslut om anställning och lönesättning enligt
Region Kronobergs riktlinjer. Tillsvidareanställningar under 2016-12-01--2016-12-31
16RK8-38 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 38/2016: Mottagande av delgivning från
Kronofogdemyndigheten
17RK4-2 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 2/2017. Remissyttrande förslag till detaljplan
för Båten / m.fl. (Sjöparkenens resandeparkering etapp 2) Alvesta tätort (16RK2466)
17RK8-1 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 1/2017. Avskrivning av fordran ärende
17RK156-1
17RK4-1 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 1/2017. Remissyttrande detaljplan Alvesta
14:44 m fl. (norra infarten) i Alvesta kommun (16RK2449)
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut
Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2017
Anmälningar
&LUNXOlU(UVlWWQLQJDUYLGIDPLOMHKHPVYnUGDYEDUQXQJDRFKYX[QD
YnUGQDGV|YHUIO\WWQLQJDUPPI|UnU

5.'RNXPHQWDWLRQIUnQEHV|NL6\GDIULND

5.6W\UHOVHSURWRNROO

&LUNXOlUbQGULQJDYGLVNULPLQHULQJVODJHQDNWLYDnWJlUGHUQ\DEHVWlPPHOVHU
IUnQGHQMDQXDUL

&LUNXOlU6N\GGI|UVNYLVVHOEOnVDUH

6YHULJHVNRPPXQHURFKODQGVWLQJ 6./ |YHUHQVNRPPHOVHPHGVWDWHQRPLQVDWVHUI|UDWW
I|UElWWUDYnUGHI|USHUVRQHUPHGNURQLVNDVMXNGRPDUPP

6YHULJHVNRPPXQHURFKODQGVWLQJ 6./ |YHUHQVNRPPHOVHPHGVWDWHQRPHQNYDOLWHWVVlNHU
RFKHIIHNWLYVMXNVNULYQLQJVRFKUHKDELOLWHULQJVSURFHVV

6YHULJHVNRPPXQHURFKODQGVWLQJ 6./ |YHUHQVNRPPHOVHPHGVWDWHQRPNRUWDUHYlQWHWLGHU
LFDQFHUYnUGHQ

&LUNXOlU.UDYSnI|UQ\HOVHDYYLVVDLQULNWQLQJDULIDVWLJKHWVUHJLVWUHW
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&LUNXOlU+\UHK|MQLQJIURPGHQMDQXDULI|UORNDOHUPHGDYWDONQXWQD
WLOONRQVXPHQWSULVLQGH[.3,

5.)|OMHEUHYWLOOPHGGHODQGHIUnQVW\UHOVHQQU 6./ 

&LUNXOlU7XURUGQLQJYLGDUEHWVEULVWRFKWLGLJORNDORPVWlOOQLQJ

5.3URWRNROOIUnQVW\UHOVHP|WH.XOWXUSDUNHQ6PnODQG

&LUNXOlU+XYXG|YHUHQVNRPPHOVHPHGO|QRFKDOOPlQQDDQVWlOOQLQJVYLOONRUPP
+g.PHG2)5VI|UEXQGVRPUnGH+lOVRRFKVMXNYnUG

&LUNXOlUgYHUHQVNRPPHOVHRPO|QRFKDQVWlOOQLQJVYLOONRUI|UUlGGQLQJVWMlQVWSHUVRQDO
LEHUHGVNDSPHG6YHQVND.RPPXQDODUEHWDUI|UEXQGHW9LVLRQVDPW%UDQGPlQQHQVULNVI|UEXQG

5.3URWRNROOIUnQVDPPDQWUlGH

5.9LOONRUPPI|UEXGJHWnUHWLQRPXWJLIWVRPUnGH5LNHWVVW\UHOVH5HJLRQDO
WLOOYl[WRFK.RPPXQLNDWLRQHUUHJHULQJVEHVOXW

5.5HJOHULQJVEUHYI|UEXGJHWnUHWDYVHHQGHDQVODJ5HJLRQDODWLOOYl[WnWJlUGHU
LQRPXWJLIWVRPUnGH5HJLRQDOWLOOYl[WUHJHULQJVEHVOXW

5.3URWRNROOIUnQP|WH

5.cUVEHUlWWHOVH
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