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§ 26

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den 12 februari 2018.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll samt
att justering görs den x februari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 27

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 31 januari 2018, med
föreslaget tillägg.
Sammanfattning

Följande extra ärende föreslås läggas till föredragningslistan:
– Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 31 januari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 28

Tidssättning av motion - Starta en
företagsjour (18RGK216)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att överlämna motionen till regionala utvecklingsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2018.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har lämnat en motion till
regionfullmäktige om införande av en företagsjour, med syftet att vara ett stöd för
företag med svårigheter.
Motionen har följande yrkande:
att ge regionala Utvecklingsnämnden i uppdrag att, med inspiration från
Jönköpings och Östergötlands Företagsjour, pröva införandet av en liknande
verksamhet i Region Kronoberg.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP) och Sven Sunesson (C).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att överlämna motionen till regionala utvecklingsnämnden för yttrande samt
att den behandlas av regionfullmäktige i juni 2018.
Expedieras till

Regionfullmäktige, juni 2018
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag

 Motion till Regionfullmäktige - Starta en företagsjour
Paragrafen är justerad
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§ 29

Ombud till föreningsstämma för
Kommuninvest ekonomisk förening
2018 (18RGK191)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Kommuninvest ekonomisk förening den 26 april 2018.
Sammanfattning

Kommuninvest ekonomisk förening har kallat till föreningsstämma torsdagen den
26 april 2018 i Stockholm. Region Kronoberg ska utse ett ombud och en ersättare
till stämman.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår regionstyrelsens arbetsutskott besluta
att utse Anna Fransson till Region Kronobergs ombud vid föreningsstämma för
Kommuninvest ekonomisk förening den 26 april 2018, med x som ersättare.
Expedieras till

Kommuninvest ekonomisk förening
Beslutsunderlag

 Dags att välja ombud till Kommuninvests föreningsstämma.
Paragrafen är justerad
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§ 30

Inbjudningar till kurser och
konferenser (18RGK98)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD), Suzanne Frank (M), Sven Sunesson
(C), Michael Öberg (MP), Daniel Liffner (V) och Anna Fransson ges möjlighet att
delta vid Föreläsningsdagen om Grön rehab, 21 mars 2018,
att Robert Olesen (S) deltar vid Internationella dagen, 16 mars 2018 samt
att ej delta vid Dagen om familjecentraler, 19 mars 2018.
Sammanfattning

Inför mötet har följande inbjudningar inkommit:
– Dag om familjecentraler, 19 mars 2018, Ljungby. Arrangör: Region Kronoberg
m.fl.
– Föreläsningsdag om Grön rehab, 21 mars 2018, Ljungby. Arrangör: Slussen i
Lagan.
– Internationella Dagen 2018, 16 mars 2018. Arrangör: Sveriges Kommuner och
Landsting.
Beslutsunderlag

 Inbjudan - Dag om familjecentraler 2018-03-19
 Inbjudan - Föreläsningsdag om Grön rehab 2018-03-21
Paragrafen är justerad
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§ 31

Justering av regionstyrelsens
protokoll den 20 februari 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 20 februari 2018.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den x februari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 32

Godkännande av regionstyrelsens
föredragningslista 15 februari 2018
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föreslaget tillägg till föredragningslistan.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari 2018.
Sammanfattning

Följande extra ärende föreslås läggas till föredragningslistan:
– Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 februari 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 33

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, februari 2018
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 34

Budget 2018 – medel för satsningar
inom hälso och sjukvård (17RK1117)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och
sjukvårdsnämnden för satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och
”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor
som anges i överenskommelser för respektive statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård
samt
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval
Kronoberg under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i juni om Budget 2018-2020 (2017-06-20, § 81). I
beslutet reserverades 60 mnkr respektive 70 mnkr inom regionstyrelsen för
kommande satsningar inom ramen för Attraktiv arbetsgivare samt Jämlik och nära
vård. Regionstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen inom Region
Kronoberg och har att fördela medel av fullmäktige beslutade satsningar samt
tillkommande statsbidrag i enlighet med överenskommelser SKL och staten.
I Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvård 2018 beskrivs föreslagna satsningar
inom områdena Jämlik och nära vård, Tillgänglig vård samt Attraktiv arbetsgivare.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson meddelar att de inte
deltar i ärendets handläggning och beslut vid mötet utan återkommer med
eget förslag till regionstyrelsen den 20 februari 2018.
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP), ersättaren Yngve Filipsson (L)
och ekonomidirektören Jens Karlsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna ”Förslag till tilläggsbudget för hälso och sjukvård 2018”,
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att anslå 100 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Hälso-och
sjukvårdsnämnden för satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och
”jämlik och nära vård,
att anslå 82 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Hälso och
sjukvårdsnämnden under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor
som anges i överenskommelser för respektive statsbidrag,
att anslå 27 miljoner kronor från Regionstyrelsen till Vårdval Kronoberg för
satsningar inom ramen för ”Attraktiv arbetsgivare” och ”jämlik och nära vård
samt
att anslå 5 miljoner kronor av tillkommande statsbidrag 2018 till Vårdval
Kronoberg under förutsättning att Region Kronoberg uppfyller de villkor som
anges i överenskommelser för respektive statsbidrag.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Budget 2018 – medel för satsningar inom hälso- och
sjukvård
 Förslag till tilläggsbudget för hälso- och sjukvården 2018
Paragrafen är justerad
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§ 35

Informationsärende - Kartläggning av
investeringsbehoven för
bredbandsinfrastruktur i
Smålandslänen (17RK281)
Beslut

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

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län, där målet är att 98 procent av alla hushåll och företag i länet ska
ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s till år 2020.
WSP har, på uppdrag av Region Kronoberg, Region Jönköping och
Regionförbundet i Kalmar län, genomfört en kartläggning av investeringsbehoven
för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen. Kartläggningen redovisas till
regionstyrelsen för information.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Sven Sunesson (C), ersättaren
Helen Bengtsson (S) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Informationsärende - Kartläggning av investeringsbehoven
för bredbandsinfrastruktur i Kronobergs län
 Tjänsteskrivelse - Modell för ett helt uppkopplat Kronoberg bredbandskartläggning
 Rapport: Smålandslänen - Kartläggning av investeringsbehov
bredbandsinfrastruktur (WSP)
Paragrafen är justerad
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§ 36

Överenskommelse inför beslut om
allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
(18RGK217)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling.
Sammanfattning

Inför ny upphandling av Öresundstågstrafiken ska Region Kronoberg, i rollen
som regional kollektivtrafikmyndighet, besluta om allmän trafikplikt för sträckor i
Kronobergs län och till kringliggande regioner. Innan beslut om trafikplikt kan
fattas behöver samtliga av trafiken berörda regioner vara överens om vilka
sträckor som trafiken ska omfatta. Denna överenskommelse syftar till att klargöra
detta samt att utse Öresundståg AB som gemensam administratör för kommande
trafikperiod.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen inför beslut om allmän trafikplikt inom ramen
för ny Öresundstågsupphandling.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt i
Öresundstågssystemet
 Överenskommelse beslut allmän trafikplikt Öresundstågen (Förslag till RSAU)
Paragrafen är justerad
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§ 37

Växjö Småland Airport AB – anmälan
till EU-kommissionen avseende
notifiering (18RGK297)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att
underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av
frågor och begäran om kompletteringar från EU-kommissionen.
Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på
det sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.
Sammanfattning

Växjö Småland Airport AB ägs av Region Kronoberg tillsammans med Växjö
kommun och Alvesta kommun.
Växjö Småland Airport AB:s årliga passagerarantal beräknas från 2018 överstiga
200 000. Tidigare år, då passagerarantalet var lägre, kunde stöd från Trafikverket
och andra instanser sökas genom ett förenklat förfarande. Nu krävs istället en
anmälan till EU-kommissionen genom en så kallad notifiering för att flygplatsen
ska kunna fortsätta uppbära stöd.
Förfarandet kräver att samtliga delägare skriver under en anmälan till EUkommissionen. Eftersom processen är komplicerad väntas även ett antal
kompletterande underlag behöva lämnas till EU-kommissionen. För att underlätta
processen föreslås att respektive kommunstyrelse- och regionstyrelseordförande
ges i fullmakt att på kommunens/regionens vägnar underteckna anmälan om
notifiering samt eventuella kompletterande underlag.
Anmälan och yttranden som lämnas ska skickas ut till regionstyrelsen i samband
med ordinarie kallelse vid närmast följande sammanträde. Det åligger ordförande
att delge styrelsen EU-kommissionens slutliga beslut.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Robert Olesen (S).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ge regionstyrelsens ordförande fullmakt att underteckna anmälan till EUkommissionen avseende notifiering av Växjö Småland Airport AB, samt att
underteckna eventuella ytterliga skrivelser som behöver lämnas med anledning av
frågor och begäran om kompletteringar från EU-kommissionen.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-06

Anmälan och eventuella ytterligare skrivelser ska anmälas till regionstyrelsen på
det sammanträde som följer närmast efter att de har lämnats in.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Växjö Småland Airport 2018 - anmälan till EUkommissionen avseende notifiering
Paragrafen är justerad
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§ 38

Omhändertagande av journalarkiv
från Växjö Psykiatrimottagning AB
(17RK2334)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg och huvudman för
regionarkivet. Enligt Region Kronobergs arkivreglemente beslutar
arkivmyndigheten om handlingar från myndighetens verksamheter som ska tas
hand om för arkivering.
I en skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har Växjö
Psykiatrimottagning AB ansökt om att bolagets journalarkiv överförs till Region
Kronoberg. IVO har bifallit denna ansökan.
Journalarkivet består av cirka 700 pappersjournaler och cirka 900 elektroniska
journaler. Enligt överenskommelse mellan sökande och regionarkivet ska samtliga
journaler levereras i pappersform.
Mot bakgrund av att det finns ett behov av att dessa patientjournaler tas hand om
enligt patientdatalagen 9 kap. 1 § 2 stycket föreslås regionstyrelsen besluta att
omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M), Robert
Olesen och kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar
att omhänderta patientjournalarkivet från Växjö Psykiatrimottagning AB.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Omhändertagande av journalarkiv från Växjö
Psykiatrimottagning AB
 Beslut från IVO. Dnr 8.7.5-39801 - Omhändertagande av journalarkiv från
Växjö Psykiatrimottagning AB
Paragrafen är justerad
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§ 39

Svar på motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att
införas i Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat
internt resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en
säkrare och snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos
patienter då risken för felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över
all vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna
läsa allt som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att
undersökas i denna översyn är hur man kan använda sig av försegling av
anteckning eller del av anteckning, under viss tid, till exempel fram till ett planerat
återbesök. Efter att tiden för försegling gått ut blir hela journalanteckningen
tillgänglig för patienten och patienten har först kunnat få besked personligen
innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete som är i ett
inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig ersättaren Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 § 110 HSN Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Motion angående översyn av journaler på nätet
Paragrafen är justerad
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§ 40

Svar på motion - Laddstolpar till
regionens samtliga arbetsplatser
(17RK2241)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Thomas Haraldsson (C) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska arbeta
för att det finns laddinfrastruktur för elbilar på samtliga arbetsplatser.
Förslaget ligger väl i linje med Region Kronobergs påbörjade arbete med att
utveckla en laddinfrastruktur och regionstyrelsen ser positivt på detta. Innan
beslut fattas om laddstolpar på samtliga arbetsplatser behöver ärendet utredas
avseende förutsättningar, kostnader och finansiering. Införandet berör såväl
investering som drift och beslut fattas därför i samband med den årliga
investeringsplanen.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP) och ersättaren
Eva Johnsson (KD).
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att uppdra åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för införande av laddinfrastruktur vid Region Kronobergs arbetsplatser för senare ställningstagande i
regionstyrelsen samt
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser
 Motion - Laddstolpar till regionens samtliga arbetsplatser.
Paragrafen är justerad
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§ 41

Remissyttrande – Förslag till
stödordning för en avgiftsfri
kollektivtrafik för ungdomar
(18RGK194)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Näringsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I budgetproportionen för 2018 föreslår regeringen att inrätta ett statligt stöd om
350 miljoner kronor per år för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för
skolungdomar under sommarlovet. I remitterad förordning från
Näringsdepartementet ges kompletterande information om innehållet i förslaget.
Region Kronoberg ser positivt på förslaget att erbjuda fri kollektivtrafik till
ungdomar under sommarloven. Länstrafiken Kronoberg erbjuder idag ett så kallat
sommarlovskort, som relativt enkelt kan anpassas för att erbjuda fri kollektivtrafik
till den föreslagna målgruppen. Region Kronoberg anser dock att det föreslagna
bidragsbeloppet bör ses över, så att en större täckning av de sammanlagda
kostnaderna för införandet uppnås.
Yttranden
Roland Gustbée (M) meddelar att han inte deltar i ärendets
handläggning och beslut vid mötet utan återkommer med eget förslag till
remissvar till regionstyrelsen den 20 februari.
Under ärendet yttrar sig även Michael Öberg (MP) och Daniel Liffner (V).
Förslag till beslut

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

Regionstyrelsen, februari 2018

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-06

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar
 Remissvar - Förslag till stödordning för avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
 Följebrev till remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik
för ungdomar. Svar senast 2018-03-09.
 Remiss - Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för
ungdomar. Svar senast 2018-03-09.
 Förslag till stödordning för om avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-06

§ 42

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

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

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till ordförande,
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, februari 2018
Förslag till beslut

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

 18RGK25-1 Regionjuristens delegationsbeslut nr 1/2018 - Utlämnande av
fakturor
 18RGK25-2 Regionjuristens delegationsbeslut nr 2/2018 - Utlämnande av
anbud
 18RGK25-3 Regionjuristens delegationsbeslut nr 3/2018 - Utlämnande av
anbud
 18RGK20-1 - Förhandlingschefsbeslut nr 1/2018. Beslut om utfärdande av
varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg inklusive
bilagor
 18RGK25-4 Regionjuristens delegationsbeslut nr 4/2018 - Utlämnande av
anbud
 18RGK25-5 Regionjuristens delegationsbeslut nr 5/2018 - Utlämnande av
anbud
 18RGK19-1 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 1/2018 - Avskrivning av
fordran
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-06

§ 43

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, februari 2018
Förslag till beslut

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

 SKL:s sammanställning över landstingens och regionernas patientavgifter för
år 2018.
 Cirkulär 17:50 - Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla,
reviderad version
 Cirkulär18:02- Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning
 Cirkulär 18:03. SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension (2
handlingar)
 Cirkulär 18:03. SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension,
bilaga
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-06

§ 44

Svar på motion – Angående ökat
inflytande för personalen (17RK1692)
Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson
(L) har i en motion föreslagit:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad samt
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Suzanne Franks (M) och Sven Sunessons (C) bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag.
Suzanne Frank (M) begär votering. Voteringen verkställs enligt följande:
– Ledamot som röstar för ordförandeberedningens förslag röstar Ja.
– Ledamot som röstar för Suzanne Franks (M) och Sven Sunessons (C)
bifallsyrkande till motionen röstar Nej.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-06

Voteringen utfaller med följande resultat:
Ledamot

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Nej

Suzanne Frank (M)

Nej

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Daniel Liffner (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Avstår

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

4

3

0

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandeberedningens förslag
med resultatet 4 för, 3 mot och 0 som avstår.
Reservationer
Suzanne Frank (M), Roland Gustbée (M) och Sven Sunesson (C) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, februari 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Ökat inflytande för personalen
 Motion angående ökat inflytande för personalen.
Paragrafen är justerad

