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§1

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Roland Gustbée (M) att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 17 januari 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse x att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den x januari 2018.
Paragrafen är justerad
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§2

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 januari 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 11 januari 2018.
Paragrafen är justerad
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§3

Tidssättning av motion - Psituationen vid Ljungby lasarett
(17RK2410)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2018.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om parkeringar vid
Ljungby lasarett. Motionen har följande yrkanden:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Ljungby kommun, utreda
olika möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett,
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och
förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2018.

Beslutsunderlag

 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid Ljungby
lasarett.
Paragrafen är justerad
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§4

Informationsärende - Lägesrapport
för Generalplan Region Kronoberg
(13LTK1306)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Lägesrapport för Generalplan Region Kronoberg redovisas:
– Styrgruppsorganisation för större byggprojekt arbetar nu med Sigfridsområdet,
Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett.
– Framtagande av fastighetsutvecklingsplaner (FUP) för respektive område pågår.
– Lokalförsörjningsprocessen för större projekt redovisas.
– Lägesredovisning för beslutade/pågående ombyggnationer redovisas.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Daniel Liffner (V), Roland Gustbée
(M), Charlotta Svanberg (S), Robert Olesen (S), Sven Sunesson (C), ersättaren
Yngve Filipsson (L) och regiondirektören Martin Myrskog.
Föredragande

Jörgen Tagesson, planeringsdirektör
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad
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§5

Ombud till bolagsstämma för
Regionteatern Blekinge Kronoberg
2018 (17RK1886)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Charlotta Svanberg (S) till Region Kronobergs ombud vid bolagsstämma
för Regionteatern Blekinge Kronoberg den 12 april 2018, med Mikael Johansson
(M) som ersättare.
Sammanfattning

Regionteatern Blekinge Kronoberg AB har meddelat att bolagsstämma kommer
att genomföras den 12 april, klockan 11.00–12.00.
Expedieras till

Regionteatern Blekinge Kronoberg
Charlotta Svanberg (S)
Mikael Johansson (M)
Paragrafen är justerad
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§6

Förfrågan om arvode vid södra
Östersjöprogrammets möten
(14LTK1095)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att sammanträdesarvode utgår från Region Kronoberg för Monitoring
Committees möten för mandatperioden 2015-2018.
Sammanfattning

Nobuaki Kudo (MP) har inkommit med en förfrågan om arvode vid södra
Östersjöprogrammet sammanträden och begärt förtydligande avseende
arvodesreglemente för förtroendevalda inom Region Kronoberg.
Kronoberg omfattas av flera EU-program under innevarande programperiod. De
olika programmen har sina respektive arvodesregler. Södra Östersjöprogrammet
omfattas av eget regelverk som administreras av Tillväxtverket för den svenska
parten. Enligt det regelverket utgår inte arvode, däremot ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, resor, logi och traktamente. Region Kronoberg har inte utbetalat
arvode för dessa möten, såvida inte de svenska parterna har träffats enskilt och
särskilt kallats av desamma (s.k. förmöten).
Region Kronoberg utser ett flertal ledamöter och ersättare till uppdrag som är
utanför Region Kronobergs beslutande församling. För dessa uppdrag gäller den
aktuella beslutande församlingens arvodesregler. Arvodesreglemente för
förtroendevalda inom Region Kronoberg omfattar ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med
förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
Region Kronoberg anser dock att det inte borde råda olika principer för
arvodering inom ramen för de olika EU-programmen som berör Kronobergs
geografi och kan genom sin representation i de olika programmen påpeka detta
inför nästkommande strukturfondsperiod då programmen med tillhörande
administrativa regelverk skrivs om.
Yrkande
Ordförande Anna Fransson (S) lämnar följande yrkande:
att sammanträdesarvode utgår från Region Kronoberg för Monitoring
Committees möten för mandatperioden 2015-2018.
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Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Robert Olesen (S), Sven Sunesson (C), Roland
Gustbée (M), ersättaren Yngve Filipsson (L)och kanslidirektören Ulrika Joelsson
Gustafsson.
Beslutsordning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S)
yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att arvode ej utgår från Region Kronoberg vid södra Östersjöprogrammets
sammanträden, som anordnas inom ramen för programmet.
Expedieras till

Nobuaki Kudo (MP)
Kanslidirektör
Regional utvecklingssamordnare - Internationellt arbete
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förfrågan angående arvode vid södra Östersjöprogrammets
möten.
Paragrafen är justerad
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§7

Inbjudningar till kurser och
konferenser (18RGK98)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att Charlotta Svanberg (S) och Eva Johnsson (KD) deltar vid Demokratidagen
2018 samt
att lämna inbjudan till Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet utan åtgärd.
Sammanfattning

Följande inbjudningar har inkommit inför mötet:
– Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet, 7 februari 2018, Alvesta. Arrangörer:
Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.
– Demokratidagen 2018, 14 mars 2018, Stockholm. Arrangör: Sveriges
Kommuner och Landsting.
Expedieras till

Charlotta Svanberg (S)
Eva Johnsson (KD)
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet.
 Demokratidagen 2018
Paragrafen är justerad
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§8

Justering av regionstyrelsens
protokoll 23 januari 2017
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x januari 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x januari 2018.
Paragrafen är justerad
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§9

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista 23 januari 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 januari 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 18 januari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 10

Regiondirektörens rapport
Beslut

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

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 11

Bokslutskommuniké 2017
(17RK2436)
Sammanfattning

Bokslutskommunikén färdigställs den 19 januari, resultatet bokförs den 17 januari.

Paragrafen är justerad
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§ 12

Informationsärende - Lägesrapport
för projekt Oberoende av inhyrd
personal i vården (16RK2368)
Beslut

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

Regionstyrelsen har uppdragit åt regiondirektören att kvartalsvis lämna en
lägesrapport över det gemensamma SKL-projektet "Oberoende av hyrpersonal
inom vården".
Vid sammanträdet lämnas en muntlig lägesrapport över projektet.
Föredragande

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Oberoende av hyrpersonal i vården - lägesrapport.
Paragrafen är justerad
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§ 13

Informationsärende - Euroregion
Baltic - lägesrapport (17RK49)
Beslut

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

Euroregion Baltic (ERB) är en politisk och geografiskt förankrad plattform för
regionalt samarbete i södra Östersjöområdet, med åtta medlemsregioner från
Danmark, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. Organisationens övergripande
syfte är att förbättra livsvillkoren för invånare, främja gränsöverskridande
kontakter mellan lokala samhällen samt att främja åtgärder för hållbar utveckling.
Arbetet utgår från ERB 2020 agenda, som utgör organisationens långsiktiga
vision. I visionen finns två mål, att göra ERB till ett effektivt politiskt verktyg för
medlemmarna och att samarbetet ska kunna lösa gemensamma utmaningar.
Regionstyrelsen fastställde inriktning för internationellt samarbete vid
sammanträde den 19 december 2017. ERB uppfyller de flesta kriterier för
samarbeten som Region Kronobergs internationella strategi anger. Samarbetet är
väl förankrat politiskt och har varit en dokumenterad framgång i Östersjöregionen
framförallt med sin påverkan på att etablera och genomföra Södra
Östersjöprogrammet. Regionstyrelsen beslöt att samarbetet fortsätts. Under våren
2018 tar Region Kronoberg aktiv del i en kommande intressentdialog med syfte
att revidera vision för ERB:s samarbete. Det ger Region Kronoberg en möjlighet
att konkretisera målet för sitt deltagande. Dialog med kommunerna i Kronobergs
län ska också utgöras för att stärka deras deltagande i samarbetet.
Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 januari 2018 lämnas en lägesrapport
kring Euroregion Baltic och en framåtblick avseende den kommande agendan för
Euroregion Baltics arbete.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Robert Olesen (S).
Föredragande

Jan Martinsson, Regionförbundet i Kalmar län, kl. 10.00
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Euroregion Baltic - lägesrapport.
Paragrafen är justerad
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§ 14

Region Kronobergs internationella
samarbeten - inriktning (16RK287)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region
Kronoberg. Regionfullmäktige har också uppdragit åt regiondirektören att bereda
en handlingsplan för Region Kronobergs internationella samarbeten.
En översyn av Region Kronobergs internationella har genomförts, vilken också
har presenterats vid gruppledarträff för samtliga partier.
Regionstyrelsen återremitterade ärendet § 253/17 för att inhämta ett skriftligt
klarläggande från ICLD om konsekvenserna för kommunerna i länet om den
regionala parten utträder ur Sydafrikasamarbetet. ICLD har lämnat klarläggande
vilket anges under rubriken Tlokwe City Council, Sydafrika i beslutsunderlag
Region Kronobergs internationella samarbete – inriktning.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbete i enlighet med upprättad handling. Av underlaget
framgår sammanfattningsvis:
– att Region Kronoberg ej går in i nytt samarbetsavtal med Sydafrika efter den 31
juli 2018.
– att Region Kronoberg avslutar sitt medlemskap i AER (Association of
European Regions) per den 31 december 2017.
– att Region Kronoberg initierar dialog med kommunerna i länet för att involvera
dem bättre i ERB:s samarbete.
Yrkanden
– Sven Sunesson (C) lämnar följande yrkande:
att fastställa inriktningen för Region Kronobergs internationella samarbeten med
undantag av Sydafrika samarbetet samt
att Region Kronoberg, med stöd av utvärderingen av samarbetet, ska fortsätta
som aktiv part i Sydafrikasamarbetet och därmed ge kommuner och övriga
samarbetsaktörer möjlighet att fortsätta samarbeta med Tlokwe City Council med
Region Kronoberg som styrgruppspart.
– Robert Olesen (S), Roland Gustbée (M) och Daniel Liffner (V) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Sven Sunessons (C) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar
enligt ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att fastställa inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag







Förslag till beslut - Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning.
Inriktning för Region Kronobergs internationella samarbeten.
§ 253 RS Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning
§ 337 RSAU Region Kronobergs internationella samarbeten - inriktning
Översyn av befintliga internationella samarbeten.

Paragrafen är justerad
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§ 15

Investeringsplan 2018 (17RK2069)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna investeringsplan för 2018 som omfattar investeringar om totalt 662
miljoner kronor.
Sammanfattning

Bedömningen är att investeringsplanen håller sig inom avsatt investeringsram för
2018. Planen omfattar investeringar om totalt 662 mnkr. Jämfört med tidigare år
är det högre kostnader för de fastighetsinvesteringar där beslut har fattats av
regionstyrelsen (357 mnkr; för vuxenpsykiatrin, habiliteringen, parkeringsdäck
CLV, vårdavdelningar LL och specialisttandvård). I planen ingår inte ombyggnad
av norra entrén och utbyte av passagesystem, men för dessa insatser finns
utrymme inom den ekonomiska ramen.
Behovet av MT-investeringar är stort och under 2018 kommer återanskaffningar
prioriteras före nyinvesteringar.
Ett antal omfattande IT-investeringar planeras under 2018. Införande av nytt
ekonomi- och e-handelssystem, nytt resesystem inom Länstrafiken samt
uppgradering och utveckling av regionens plattform för IT-arbetsplats. De
intäktsfinansierade verksamheterna bedömer själva sitt investeringsbehov
avseende inventarier och utrustning och finansierar själva sin avskrivningskostnad.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C), Daniel Liffner
(V) och planeringsdirektören Jörgen Tagesson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna investeringsplan för 2018 som omfattar investeringar om totalt 662
miljoner kronor.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Investeringsplan 2018.
 Beslutsunderlag för investeringsplan 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 16

Inriktning för om- och tillbyggnad av
Ljungby lasarett (17RK929)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera risk och sårbarhetsanalys för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett till
protokollet samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut senast
hösten 2018 för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2.
Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdrog § 277/16 till 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/akutverksamheten, operationsverksamhet och
röntgenverksamhet.
Regionstyrelsen beslöt därefter § 117/17 att uppdra åt regiondirektören att
genomföra risk- och sårbarhetsanalys för alternativ 1 och 2 tillsammans med
berörda verksamheter och redovisa detta inför beslut av regionstyrelsen hösten
2017.
En risk och sårbarhetsanalys är nu genomförd och presenteras för regionstyrelsen
inför vidare ställningstagande. Om- och tillbyggnad kommer att planeras
tillsammans med verksamheten under våren 2018 och ett förslag till
investeringsbeslut bereds inför beslut i regionstyrelsen senast hösten 2018. Efter
investeringsbeslut följer 1 års projekteringstid och 2 års byggtid.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M) och planeringsdirektören Jörgen
Tagesson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera risk och sårbarhetsanalys för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett till
protokollet
att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till investeringsbeslut senast
hösten 2018 för om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett utifrån alternativ 2.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inriktning för utbyggnad av Ljungby lasarett.
 Beslutsunderlag - Om- och tillbyggnad av Ljungby lasarett.
 Rapport riskanalys till- och ombyggnad - Alternativ 1 och 2 Lasarettet Ljungby.
Paragrafen är justerad
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§ 17

Fordonsanskaffning Krösatågen och
Kustpilen (17RK2318)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatåg och
Kustpilen samt
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med en redovisning av
fordonsbehovet för Kronobergs del inför senare ställningstagande i
regionstyrelsen.
Sammanfattning

När Krösatågstrafiken utvecklades till att även omfatta Växjö-Hässleholm med
flera sträckor och att ombyggda X-11 (gamla Pågatåg) skulle användas, innebar
det en respit på ca tio år innan nya tåg skulle införskaffas. Ungefär samtidigt
påbörjades processen på nationell nivå med att byta ut dagens ATC system
(signalsystem) mot ett nytt som heter ERTMS. Att utrusta gamla tåg med en ny
teknik för signalsystem är inte ekonomiskt försvarbart. Utbytet av fordonen styrs
av införandet av ERTMS och det stämmer väl överens om med livslängden för de
befintliga fordonen.
Parternas bedömning är att det är mest fördelaktigt att genomföra en
fordonsupphandling i ett större sammanhang tillsammans med berörda grannlän.
Det förberedande arbetet har pågått under hela 2017 med en serie workshops
med berörda län.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelse inför upphandling av tågfordon för Krösatåg och
Kustpilen.
att uppdra åt trafiknämnden att återkomma med en redovisning av
fordonsbehovet för Kronobergs del inför senare ställningstagande i
regionstyrelsen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag






§ 104 TN Fordonsanskaffning Krösatågen och Kustpilen
Förslag till beslut - Fordonsanskaffning Krösatågen och Kustpilen
Upplägg för fordonsanskaffning Krösatåg och Kustpilen
Överenskommelse inför upphandling av tågfordon, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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§ 18

Anmälan om ersättningsetablering
enligt lagen 1993:1652 om ersättning
för sjukgymnastik (17RK2244)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ingå samverkansavtal enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Ärendet omfattas av sekretess.

Paragrafen är justerad
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§ 19

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

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

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

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Funka för livet-mässa.
 Motion - Medverkan i "Funka för livet"- mässa
Paragrafen är justerad
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§ 20

Remissyttrande – Ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar DS
2017:61 (17RK2373)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I promemorian Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge
län (Ds 2017:20) föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska
ändras så att den även omfattar dessa län. Vidare har Södermanlands, Värmlands,
Dalarnas och Västerbottens läns landsting hos regeringen ansökt om att få överta
det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.
Därmed har samtliga landsting övertagit eller ansökt om att överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län. I promemorian föreslås mot denna bakgrund vissa ändringar i lagen, att lagens
rubrik ändras och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att
gälla.
Region Kronoberg tillstyrker förslagen i departementspromemorian i sin helhet.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Finansdepartementet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
DS 2017:61.
 Remissyttrande - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar DS 2017:61.
 Följebrev Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds2017:61)
 Remiss - Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds2017:61)
Paragrafen är justerad
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§ 21

Fossilfritt Sverige – deltagande och
utmaningar (17RK2406)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige,
att Region Kronobergs målsättningar i Fossilfritt Sverige tas från Region
Kronobergs miljöprogram och Gröna Kronoberg (regional utvecklingsstrategi),
att anta solutmaningen (150 kW installerad effekt år 2020) och
klimatväxlingsutmaningen samt
att anta transportutmaningen, där Region Kronobergs målsättning är att år 2025
endast genomföra och köpa fossilfria inrikestransporter, exklusive flyg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har blivit erbjuden att delta i Fossilfritt Sverige. Fossilfritt
Sverige är en plattform för företag och offentlig verksamhet som vill göra Sverige
fossilfritt. Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015
och hittills har över 200 aktörer gått med. Förutom en möjlighet att påverka
samhällsomställningen erbjuder initiativet också en möjlighet för dessa aktörer att
visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply samt ta del av Fossilfritt
Sveriges gemensamma utmaningar.
Fossilfritt Sverige ska:
– Vara en länk mellan aktörerna och regeringen för att undanröja hinder till
utsläppsminskningar. T.ex. har Fossilfritt lämnat förslag på skattefri cykelförmån,
flexibla parkeringstal samt ekobonus som kompenserar extrakostnader när
transporter överförs från väg till sjöfart eller järnväg.
– Lyfta goda exempel.
– Konkreta utmaningar för medlemmarna som skyndar på utvecklingen.
Medlemmarna är både företag, regioner/landsting och kommuner t.ex. Växjö
kommun, landstinget och regionförbundet i Kalmar län, Region Östergötland och
Klimatsamverkan Blekinge. Cirka hälften av landets regioner och landsting deltar.
Föreslås att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige, samt antar utmaningar
inom sol, klimatväxling och transportsektorn.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg deltar i Fossilfritt Sverige,
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att Region Kronobergs målsättningar i Fossilfritt Sverige tas från Region
Kronobergs miljöprogram och Gröna Kronoberg (regional utvecklingsstrategi),
att anta solutmaningen (150 kW installerad effekt år 2020) och
klimatväxlingsutmaningen samt
att anta transportutmaningen, där Region Kronobergs målsättning är att år 2025
endast genomföra och köpa fossilfria inrikestransporter (exklusive flyg).
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Fossilfritt Sverige - deltagande och utmaningar.
 Beslutsunderlag - Fossilfritt Sverige - deltagande och utmaningar.
Paragrafen är justerad
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§ 22

Informationsärende - Antagande av
internkontrollplaner 2018 (17RK1249)
Beslut

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

Region Kronobergs nämnder har antagit internkontrollplaner för 2018.
Internkontrollplanerna redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Beslutsunderlag

 Protokollsutdrag HSN § 124-2017 - Internkontrollplan för hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018.
 Intern styrning och kontroll 2018 - Hälso- och sjukvård.
 Protokollsutdrag RUN § 130-2017 - Internkontrollplan för regionala
utvecklingsnämnden 2018.
 Internkontrollplan Regionala utvecklingsnämnden 2018.
 Protokollsutdrag TN - § 100-2017 - Internkontrollplan för trafiknämnden
2018.
 Internkontrollplan 2018l Trafiknämnden.
 Protokollsutdrag KN - § 72-2017 - Internkontrollplan för kulturnämnden
2018.
 Internkontrollplan för Kulturnämnden 2018.
Paragrafen är justerad
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Mötesdatum: 2018-01-16

§ 23

Informationsärende Verksamhetsplan för FoUberedningen 2018
Beslut

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

Verksamhetsplaner för nämnderna och folkhälsoberedningen redovisades till
regionstyrelsen för kännedom § 263/2017. Redovisningen kompletteras nu med
verksamhetsplan för FoU-beredningen, som därefter antagits.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 § 35 FoUB Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018
 Verksamhetsplan för FoU-beredningen 2018
Paragrafen är justerad
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§ 24

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.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Delegationsbeslut

 17RK20-27 Enhetschefens för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
26/2017: Beslut om kundförlust där eftersökning av patienten/kunden gjorts
utan resultat.
 17RK20-28 Enhetschefens för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
27/2017: Beslut om kundförlust där patienten/kunden avlidit och det saknas
tillgångar i dödsboet.
 17RK20-29 Enhetschefens för vårdstöd administrations delegationsbeslut nr
28/2017: Beslut om kundförlust där patienten/kunden har skuldsanering.
Patienten/kunden har slutbetalt men restbelopp finns.
 17RK16-18 Regionjuristens delegationsbeslut nr 17/2017- Begäran om
utlämnande av journaler
 17RK16-19 Regionjuristens delegationsbeslut nr 18/2017. Överprövning av
utlämnande av allmän handling, dnr 17RK1947
 17RK20-30 Enhetschef vårdstöd delegationsbeslut nr 29/2017. Beslut om
kundförlust där eftersökning av patient/kund gjort utan resultat
 17RK10-11 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2017. Beslut gällande
särskild avtalspension
 17RK8-35 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 35/2017 - Transaktioner i
pensionsförvaltningen
 17RK8-36 Ekonomidirektörens delegationsbeslut nr 36/2017 - Transaktioner i
kapitalförvaltningen
 17RK4-40 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 40/2017. Remissyttrande
över detaljplan för del Bergkvara 6:1, Växjö kommun (17RK2147)
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 17RK14-4 Planeringschefens delegationsbeslut nr 4/2017. Investeringar av
medicinteknisk utrustning, inventarier och övrig utrustning
 17RK24-11 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 11/2017- Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2017-11-01--2017-11-30
 18RGK34-1 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 1/18. Ärende:
Omställningsstöd enligt OPF-KL.
 18RGK34-2 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 2/18. Ärende:
Rättegångsfullmakt i upphandlingsärende
 18RGK34-3 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 3/18. Ärende:
Att Svea Inkasso AB ges fullmakt att föra Region Kronobergs talan mot
gäldenär angående fordran.
 18RGK34-4 Regionstyrelsens förste vice ordförandebeslut nr 4/18. Ärende:
Utfärda rättegångsfullmakt till Advokatfirman Lindmark Wellinder
 17RK10-10 Förhandlingschefsbeslut nr 9/2017. Beslut om utfärdande av
varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg
 17RK10-12 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2017.
Överenskommelse gällande avgångsvederlag, enskild person
 17RK10-7 Förhandlingschefsbeslut nr 6/2017. Överenskommelse angående
upphörande av anställning för enskild person
 17RK10-8 Förhandlingschefsbeslut nr 7/2017. Beslut om utfärdande av
varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg
 17RK10-9 Förhandlingschefsbeslut nr 8/2017. Kollektivavtal och
tvisteförhandling från Arbetstidslagen § 15 tredje stycket vid arbetspass om
högst 6 timmar
 17RK10-10 Förhandlingschefsbeslut nr 9/2017. Beslut om utfärdande av
varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg
 17RK10-13 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2017. Disciplinära
åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag (se delegationsbeslut nr
7/2017)
Paragrafen är justerad
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§ 25

Anmälningar för kännedom
Beslut

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

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Expedieras till

Regionstyrelsen, januari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar

 17RK102-25 Protokoll från styrelsemöte 5/2017 med Kulturparken Småland,
2017-11-17
 17RK47-19 Protokoll nr 6/2017 fört vid ordinarie styrelsesammanträde i
Växjö Smaland Airport AB den 2017-10-06 inklusive bilaga.
 17RK47-21 Protokoll nr 8/2017, fört vid ordinarie styrelsesammanträde i
Växjö Småland Airport AB 2017-12-11
 17RK58-21 Delårsrapport 2017-01-01--2017-08-31 för AB Transitio
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - överenskommelse med staten om
Försäkringsmedicinska utredningar för 2018.
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) - överenskommelse med staten om
Kortare väntetider i cancervården 2018.
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)- överenskommelse med staten om
stöd till Nationella kvalitetsregister 2018.
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) -överenskommelse med staten Patientmiljarden – Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i
hälso- och sjukvården.
 Cirkulär 17:68 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021
 17RK116-1 Protokoll psykiatrihistoriska muséet 2017-12-04.
 17RK102-26 Protokoll från styrelsemöte 6/2017 med Kulturparken Småland,
2017-12-15, inklusive bilagor
 17RK47-20 Protokoll NR 7/2017 fört vid extra styrelsesammanträde i Växjö
Smaland Airport.
 18RGK55-1 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag Regionala
tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
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 18RGK53-1 Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
 17RK2472-1 Villkor m.m. för budgetåret 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer; regeringsbeslut
 17RK89-15 Kulturutskott positionspapper
 17RK89-14 Mötesanteckningar Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott
2017-11-23
 17RK107-29 § 109 HSN Månadssammandrag oktober 2017 - Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad

