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§ 68

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 69

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den 17 april 2019 kl. 12.00.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordföranden justera
protokollet. Justering sker den xx april 2019.

Paragrafen är justerad
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§ 70

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör, redogör för det
ekonomiska utfallet januari-mars 2019 som visar på en budgetavvikelse om 26
miljoner kronor. Delårsrapporten kommer att redovisas på regionstyrelsens
arbetsutskott den 14 maj.
Vidare redovisas för:
- Resultat Region Kronoberg, justerat för jämförelsestörande poster 2011-2018
- Utveckling nettokostnad Region Kronoberg, justerad för jämförelsestörande
poster 2011-2018
- Utveckling nettokostnad hälso- och sjukvården, justerad för flytt av FoUU 20112018
- Resultat hälso- och sjukvård 2011-2018
- Vårproposition/överenskommelser innehållande bland annat ändrad inriktning
på cancersatsning, kömiljard och andra riktade satsningar.
Paragrafen är justerad
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§ 71

Information - Civilt försvar
Beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 10 december 2015 att Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB), försvarsmakten och övriga berörda civila myndigheter ska
återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.
Definitionen av totalförsvar:
- Förbereda Sverige för krig
- Höjd beredskap
- All samhällsverksamhet
- Militärt och Civilt
Målet för det civila försvaret ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de
viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och ska:
- verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås
- samordna de civila försvarsåtgärderna
- verka för att det civila och det militära försvaret samordnas
- verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas för att
försvarsansträngningarna ska främjas
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat
överenskommelse om civilförsvarsplanering inom hälso- och sjukvården samt
överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Prioriterade arbetsuppgifter är:
- Kompetenshöjning gällande totalförsvar
- Säkerhetsskydd
- Krigsorganisation och krigsplacering
Vidare informeras om totalförsvarsövningen 2020 och dess upplägg.
Föredragande

Jimmy Pettersson, Länsstyrelsen
Agneta Karlsson och Annika Laine Tigerhielm, säkerhetsenheten
Paragrafen är justerad
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§ 72

Yttrande över betänkandet Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för
kommuner och landsting (SOU 2018:74)
(19RGK367)
Beslut

Regionstyrelsen delegerar till regionstyrelsens arbetsutskott att yttra sig över
betänkandet på nästkommande arbetsutskott den 14 maj.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Föredragande

Jonas Karlström, ekonomichef.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen delegerar till
regionstyrelsens arbetsutskott att yttra sig över betänkandet på nästkommande
arbetsutskott den 14 maj.
Yrkanden

Henrietta Serrate (S) föreslår att regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsunderlag

 §97 RSAU Yttrande över betänkandet Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
 Remiss-Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och
landsting - SOU 2018:74. Svar senast 17 maj 2019
Paragrafen är justerad
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§ 73

Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs
län 2021-2030 (19RGK393)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för beredning av
trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030.
2. Uppdra åt den politiska styrgruppen att bereda förslag till
trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030 för fastställande av
regionfullmäktige i november 2020.
Sammanfattning

Region Kronoberg trafikförsörjningsprogram för 2016 – 2025 antogs av
regionfullmäktige i december 2015 och ska, enligt nuvarande program,
aktualitetsprövas vart fjärde år. Istället för en revidering av nuvarande program
föreslås att ett nytt trafikförsörjningsprogram arbetar fram för perioden 2021 –
2030. Målhorisonten för programmet bör vara 2030, med utblick framåt.
Trafikförsörjningsprogrammet är styrande för trafiknämndens verksamhet.
Länstrafiken Kronoberg har till uppgift att utföra den trafik som beskrivs i
programmet och tillse att målen som finns i programmet uppfylls. Detta görs i en
strategiplan som tydliggör hur målen i TFP ska kunna förverkligas, samt i
Länstrafikens budget.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslås utgöra den politiska styrgruppen för
beredning av det nya trafikförsörjningsprogrammet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. Utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för beredning av
trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030.
2. Uppdra åt den politiska styrgruppen att bereda förslag till
trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030 för fastställande av
regionfullmäktige i november 2020.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Trafikförsörjningsprogram Kronoberg 2021-2030
 Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030
 §88 RSAU Trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län 2021-2030
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Paragrafen är justerad
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§ 74

Verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2018 (19RGK218)
Beslut

Regionstyrelsen noterar folkhälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 till
protokollet.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen är en beredning underställd regionstyrelsen.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande folkhälsofrågor inom Region
Kronoberg. Folkhälsoberedningen har fokus på de länsgemensamma
folkhälsofrågorna, utför omvärldsbevakning och bereder folkhälsofrågor till
regionstyrelsen. Beredningen har ett huvudansvar för att utveckla dialogen med
medborgarna.
I verksamhetsrapporten redogörs bland annat för vilken information beredningen
tagit del av samt vilka ärenden beredningen behandlat under 2018.
Folkhälsoberedningen beslutade § 6/19 att godkänna folkhälsoberedningens
verksamhetsrapport 2018 samt överlämna den till regionstyrelsen för information.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera
folkhälsoberedningens verksamhetsrapport 2018 till protokollet.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut - Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2018
Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2018
§98 RSAU Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2018
§6 FHB Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2018

Paragrafen är justerad
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§ 75

Svar på medborgarförslag – Åtgärder mot
klimatpåverkan (19RGK230)
Beslut

Regionstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att förslagen i
medborgarförslaget ligger i linje med mycket av det arbete som redan pågår i
Region Kronoberg.
Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Region Kronoberg ska göra sin del
för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Förslagsställarna
föreslår att Region Kronberg ska:
A. Ta fram en klimatomställningsplan som inbegriper en koldioxidbudget med
årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp
till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik.
Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara
energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på att minska transporterna
och skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och ha en
hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala bostäder, på att främja
hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.
B. Kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom regionen
så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad.
Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och
koldioxidbudgetar.
C. Inom två år avyttra alla innehav i fossilutvinningsföretag som regionen genom
sina fonder har placeringar i, och istället investerar hållbara och fossilfria
alternativ.
D. Göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och
elever i regionen.
Region Kronoberg har i flera år arbetat aktivt med att minska klimatpåverkan från
den egna verksamheten och det pågår ett framtagande av ett hållbarhetsprogram
för Region Kronoberg samt en revidering av regionala utvecklingsstrategin som
innehåller mål att minskningen av klimatpåverkande utsläpp i länet.
--Det noteras att förslagsställarna har bjudits in till dagens sammanträde.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besvara
medborgarförslaget med att förslagen i medborgarförslaget ligger i linje med
mycket av det arbete som redan pågår i Region Kronoberg.
Yrkanden

Robert Fredriksson (SD) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
tilläggsförslag:
"Omställningstempot i Region Kronoberg bör inte vara högre än i riket i övrigt
och allra helst inte högre än i Europa som helhet. Detta för att inte äventyra vår
konkurrenskraft."
Henrietta Serrate (S), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson
(KD) och Eva-Britt Svensson (V) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla
regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut samt avslå Robert Fredrikssons
(SD) tilläggsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden frågar först om regionstyrelsen bifaller regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut. Han finner att regionstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar ordföranden om regionstyrelsen bifaller eller avslår Robert
Fredrikssons (SD) tilläggsförslag. Han finner att regionstyrelsen avslår
tilläggsförslaget.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag om åtgärder mot klimatpåverkan
 Maskad kopia Medborgarförslag åtgärder mot klimatpåverkan
 §99 RSAU Svar på medborgarförslag – Åtgärder mot klimatpåverkan
Paragrafen är justerad
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§ 76

Cancerprevention - ansökan om medel till
inspirationsdag (19RGK583)
Beslut

Regionstyrelsen anslår 50 000 kronor för genomförande av inspirationsdag kring
cancerprevention i samverkan med Cancerstiftelsen Kronoberg. Summan belastar
regionstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning

Cancerstiftelsen Kronoberg har för avsikt att under hösten 2019 genomföra en
inspiration- och utbildningsdag kring vikten och möjligheten att förebygga cancer.
De söker ett samarbete med Region Kronoberg och enheten för folkhälsa och
social utveckling ställer sig positiv till ett sådant samarbete. Ett gott samarbete
med civilsamhälle och ideell sektor är viktig för att göra ett gott arbete och nå våra
mål. Folkhälsoberedningen och enheten för folkhälsa och social utveckling har
haft inledande samtal med stiftelsen och initierar med anledning därav detta
ärende.
En inspirationsdag kring cancerprevention har till sitt syfte att:
- sprida den kunskap som finns kring detta område, både till hälso- och
sjukvårdspersonal och till vår befolkning.
- tjäna till att lyfta det preventiva perspektivet inför kommande revidering av
cancerplan i Region Kronoberg, ett perspektiv som i liggande plan till stor del kan
utvecklas.
- på sikt kunna växa till ett publikt arrangemang som har sin grund i föreningsliv
och civilsamhälle.
Folkhälsoberedningen beslutade § 19/19 att föreslå regionstyrelsen att anslå
50 000 kronor för genomförande av inspirationsdag kring cancerprevention i
samverkan med Cancerstiftelsen Kronoberg. Summan belastar regionstyrelsens
anslag för oförutsett.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anslå 50 000 kronor för
genomförande av inspirationsdag kring cancerprevention i samverkan med
Cancerstiftelsen Kronoberg. Summan belastar regionstyrelsens anslag för
oförutsett.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Cancerpreventionsdag
 Cancerpreventionsdag RS
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 §19 FHB Cancerprevention - inspirationsdag tillsammans med Cancerstiftelsen
Kronoberg
 §100 RSAU Cancerprevention - ansökan om medel till inspirationsdag
Paragrafen är justerad
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§ 77

Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan
Sydsverige (18RGK1906)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige.
2. Utse Mikael Johansson (M) till ombud samt Henrietta Serrate (S) till ersättare
att företräda Region Kronoberg på årsmötet för Regionsamverkan Sydsverige
2019.
Sammanfattning

Föreningen Regionsamverkan Sydsverige bildades 2016 och bestod 2018 av
medlemmarna Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Halland, Region
Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Region
Kronoberg, Kommunförbundet Skåne samt Region Skåne.
Förutom att påverka beslut på nationell nivå är syftet med Regionsamverkan
Sydsverige att utveckla samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna.
Målsättningen är att skapa en stabil grund för ökad tillväxt i Sydsverige i
ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende och under den korta tid
samarbetet har funnits har föreningen fått till stånd flera viktiga insatser inom
infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknadsfrågor och
kompetensförsörjning.
Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande
funktioner och är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande.
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 28 februari 2019
årsberättelsen för 2018. Revision har genomförts utan anmärkningar och
årsmötet planeras genomföras senast 31 maj per capsulam med från varje region
utsedda ledamöter.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. Godkänna Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige.
2. Utse Mikael Johansson (M) till ombud samt Henrietta Serrate (S) till ersättare
att företräda Region Kronoberg på årsmötet för Regionsamverkan Sydsverige
2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige
 Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige
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 §101 RSAU Årsberättelse 2018 för Regionsamverkan Sydsverige
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 78

Regiondagar 2020 (19RGK486)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att:
1. Genomföra Regiondagar den 23-24 januari 2020.
2. Anslå 200 000 kronor ur regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årligen Regiondagar. Dagarna är en återkommande
samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Regiondagarna 2020 föreslås
genomföras den 23-24 januari i Kosta.
Särskilt beslut om ledamöters deltagande fastställs i arbetsutskottet senare under
2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att:
1. Genomföra Regiondagar den 23-24 januari 2020.
2. Anslå 200 000 kronor ur regiongemensamma anslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Regiondagar 2020
 §102 RSAU Regiondagar 2020
Paragrafen är justerad
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§ 79

Remissyttrande - Övergripande struktur
Tofta Sjöstad (19RGK439)
Beslut

Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över remissen Övergripande
struktur Tofta Sjöstad. Yttrandet överlämnas till Växjö kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har beretts tillfälle att yttra sig över Övergripande struktur för
Tofta Sjöstad. Dokumentet är en del i den prövning som görs för markens
lämplighet för stadsbebyggelse. Dokumentet kommer att fördjupa och ändra
gällande översiktsplan samt ligga till grund för framtida detaljplaner. I detta
remissyttrande behandlas det som en fördjupad översiktsplan.
Området runt Skirsjön, mellan Helgasjön och Toftasjön, norr om Sandsbro är
utpekat av Växjö kommuns översiktsplan som utbyggnadsområde för
stadsbebyggelse. Inom området beräknas cirka 2200 bostäder kunna byggas ut
vilket beräkna ge 5 400 boende till området.
Region Kronoberg menar att det är av största betydelse att området planeras i
dialog med kollektivtrafikmyndighet och länstrafik, kring hållplatser och
linjesträckning. Länstrafiken i Kronoberg planerar att förlänga befintliga
stadslinjer från Sandsbro. Länstrafiken ser en stor potential att få ett högt
kollektivtrafikresande om den planerade befolkningsmängden uppnås. En
förutsättning för detta är att kollektivtrafiken får ett centralt och exklusivt stråk
öster om Skirsjön så att tilltänkta resenärer får relativt nära till hållplats och ett så
rakt och snabbt resande som möjligt. De reversibla bussfilerna på Sandsbrovägen
blir en förutsättning för att klara framkomligheten. Trafikmängden kommer
sannolikt att öka vilket berör den norra infarten stort. Länstrafiken medverkar
gärna i dialogen angående hållplatser och linjesträckning.
Förslaget innebär möjligheter för en ökad social hållbarhet, framförallt genom att
tillgången på bostäder ökar i Växjö och i regionen. För att området ska vara en
väl integrerad del av Växjö och arbetsmarksregionen krävs att trafiksituation och
tillgången på kollektivtrafik löses på ett tillfredsställande sätt.

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen anta redovisat yttrande som
sitt svar över remissen Övergripande struktur Tofta Sjöstad. Yttrandet överlämnas
till Växjö kommun.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Remissyttrande Tofta Sjöstad
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 Förslag till remissyttrande - Tofta Sjöstad
 Samråd om övergripande struktur för Tofta Sjöstad
 §103 RSAU Remissyttrande – Övergripande struktur Tofta Sjöstad
Paragrafen är justerad
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§ 80

Val av ledamot i styrgrupp för Green Act
Kronoberg 2019-2022 (18RGK840)
Beslut

Regionstyrelsen utser Sven Sunesson (C) till ledamot i styrgrupp för Green Act
Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen utse Sven Sunesson (C) till
ledamot i styrgrupp för Green Act Kronoberg.
Beslutsunderlag

 §104 RSAU Val av ledamot i styrgrupp för Green Act Kronoberg 2019 - 2022
Paragrafen är justerad
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§ 81

Svar på revisionsrapport - Granskning av
regionala utvecklingsnämnden
(18RGK1877)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
”Granskning av regionala utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens
roll, ansvar och arbete ändamålsenligt?” till regionala utvecklingsnämnden. Utifrån
granskningen rekommenderar revisorerna ett antal förbättringsområden.
Det behöver tydligare framgå vilka åtgärder som ska prioriteras utifrån den årliga
uppföljningen som görs av utvecklingsstrategin. De rekommendationer som
lämnas i insatsrapporten för högre måluppfyllelse bör återfinnas i
verksamhetsplanen för kommande år.
Nämnden behöver ta ett tydligare grepp om samordningen kring arbetet med
RUS (regional utvecklingsstrategi). Detta gäller även för de verksamheter som
lyder under annan nämnd, exempelvis folkhälsofrågorna.
Det behöver klargöras vem/vilka som företräder Region Kronoberg respektive
regionala utvecklingsnämnden (RUN) i olika frågor. Dels handlar det om
rollfördelning mellan nämnd och styrelse, dels rollfördelningen mellan politiker
och tjänstemän.
Åtgärder behövs för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö internt i nämnden samt
ett bättre samarbete och samtalston mellan politiker och tjänstemän.
Nämnden behöver se över gällande delegation och effektivisera handläggningen
genom att definiera ärenden som verkställighet istället för beslutsärenden. Vid
översyn bör risk för korruption och jäv beaktas.
Personalomsättning, personalmix samt en varierande arbetsbelastning är risker
som den regionala utvecklingsnämnden behöver förhålla sig till. Stabsfunktioner
är hårt belastade då den externa finansieringen (projektverksamheten) ökat. En
bedömning kring personalomsättning och dess orsaker samt andra risker på
personalsidan bör därför göras.
Nämndens arbete med intern kontroll behöver bli mer strukturerad och processen
behöver dokumenteras.
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Styrdokumenten kring ansvars- och rollfördelning mellan RUN och styrelsen när
det gäller bolagen behöver ses över och revideras. I dagsläget är reglementet för
nämnden inte överensstämmande med den arbetsordning som finns i praktiken.
Vi vill uppmuntra den ambition som finns att i större utsträckning marknadsföra
den regionala utvecklingsverksamheten och göra den mer känd då en bedömning
görs att detta har stor betydelsen för förståelsen av regionala utvecklingsfrågor
och viljan att samhandla från andra aktörer. I sammanhanget vill vi framhålla
vikten av att tydliggöra roller och representantskap i olika sammanhang.
Framtida finansiering av regionens utvecklingsverksamhet är en risk för Region
Kronoberg än jämförbara och intilliggande regioner. Förklaringen till dessa stora
skillnader är en fråga som regionen rimligen bör driva och söka svaret på.
I bilagan beskrivs de rekommendationer som ges med svar från regionala
utvecklingsnämnden. Regionala utvecklingsnämnden godkände § 25/19 svaret på
revisionsrapporten.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar regionala utvecklingsnämndens svar på
revisionsrapporten till protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport
 Granskningsrapport - Granskning av regionala utvecklingsnämnden samt
bilaga.
 §25 RUN Svar på revisionsrapport – Granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete
ändamålsenligt?
 Förslag på svar på revisionsrapport
 §106 RSAU Svar på revisionsrapport – granskning av regionala
utvecklingsnämnden: är regionala utvecklingsnämndens roll, ansvar och arbete
ändamålsenligt?
Paragrafen är justerad
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§ 82

Svar på revisionsrapport - Granskning av
hantering av konst inom Region
Kronoberg (18RGK1878)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på granskningsrapporten till
protokollet.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg till kulturnämnden.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:


att tillse att rutiner för förteckning och inventering av konst tydliggörs
samt att dessa efterlevs, därtill bör rutinerna kring depositionsavtal
uppdateras samt efterlevas,



att tillse att en inventering och uppdatering av konstregistret sker inom
snar framtid för att få insikt över de konstverk som Region Kronoberg
innehar,



att uppdatera den befintliga delegationsordningen för att anpassa
dokumentet dels till den nya kommunallagen samt att överväga om det ska
finnas en delegation till verksamhetschef för hållbar tillväxt till följd av
den nya organisationen.

I svar på revisionsrapport redogör kulturnämnden för synpunkter på revisionens
rekommendationer. Kulturnämnden godkände § 10/19 svaret på revisionsrapport
– Granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige noterar kulturnämndens svar på granskningsrapporten till
protokollet.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på granskning av hantering av konst inom Region Kronoberg
 Hantering av konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - riktlinje
 Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg - plan
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 Granskningsrapport - Granskning av hantering av konst inom Region
Kronoberg samt bilaga.
 §10 KN Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom
Region Kronoberg
 §107 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av konst inom
Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 83

Svar på revisionsrapport - Granskning av
produktions- och kapacitetsplanering
(POK) (19RGK188)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att för sin del godkänna svaret på revisionsrapport
Granskning av produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Produktions- och kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande
förbättringsområden:
· Rekommendation 1
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för
att säkerställa ett effektivt införande av POK
· Rekommendation 2
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska
användningen och nyttan av POK har kommit
· Rekommendation 3
Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört
POK operativt använder modellen
· Rekommendation 4
Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av
verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner
införs
När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under
tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra
en POK i alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Men under arbetets gång
visade det sig att många verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och
resurser på POK-genomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande
bemanning och tillgång till kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller
primärvården. Utifrån dagens situation bör det i första hand prioriteras och ges
stöd till de verksamheter som har dålig tillgänglighet. Revisionsrapportens
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rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga förbättringsområden som hälso- och
sjukvårdsnämnden kommer att vidta åtgärder för att genomföra.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att för sin del godkänna
svaret på revisionsrapport Granskning av produktions- och kapacitetsplanering.
Svaret överlämnas till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

 Förslag på svar på revisionsrapport - POK (RS)
 Missiv från revisorerna - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering
(POK)
 Rapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)
 §108 RSAU Svar på granskningsrapport - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)
 §51 HSN Svar på revisionsrapport - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)
 Förslag till svar på revisionsrapport - POK
Paragrafen är justerad
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§ 84

Redovisning av utredningsuppdrag
angående vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin (19RGK762)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning

Alliansen inkom i september 2017 med motionen Inför vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige beslöt § 43/18 att besvara motionen med att Region
Kronoberg snarast skulle utreda vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin.
Regionfullmäktige fastställde §§ 133/18 budget för Region Kronoberg 2019-2021.
Av budgeten framgår att Region Kronoberg ska införa vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin (vårdval BUP) under 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner utredningen av vårdval inom barn- och
ungdomspsykiatrin.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval BUP
 Vårdval BUP - redovisning av utredningsuppdrag
 §109 RSAU Redovisning av utredningsuppdrag angående vårdval för barn- och
ungdomspsykiatrin
Paragrafen är justerad
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§ 85

Svar på motion – Tryggare
lastbilsparkeringar (19RGK629)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde
samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan
avhjälpas.
Sammanfattning

Jeanette Schölin (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg av
säkerhets- och miljöskäl, samt för att minska risken med skadade i trafiken, ska
verka för att anordna särskilda parkeringsplatser för lastbilar i Kronobergs
kommuner. Vidare föreslås att Region Kronoberg ska verka för att kommuner
och Trafikverket samverkar för en förbättring av arbetsmiljön för yrkesförarna.
Regionfullmäktige föreslås avslå motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde
samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan
avhjälpas.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen om tryggare lastbilsparkeringar med
hänvisning till att frågan ligger utanför Region Kronobergs kompetensområde
samt att regeringen har uppdragit till Trafikverket att göra en översyn av hur
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar kan
avhjälpas.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion om tryggare lastbilsparkeringar
 Regeringens uppdrag till Trafikverket om att göra en översyn med anledning av
bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar
 Motion - Tryggare lastbilsparkeringar
 §110 RSAU Svar på motion – Tryggare lastbilsparkeringar
Paragrafen är justerad
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§ 86

Svar på motion – Lägre biljettpriser i
lågtrafik (18RGK1343)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) och Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att låta
regionfullmäktige ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till
lågtrafiktaxa. I svaret beskrivs hur länstrafiktaxan för Kronobergs län verkar i nära
samklang med Sydtaxan, ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Sydsveriges samt
hur denna inverkar på biljettintäkter och faktisk biljettanvändning för såväl tåg
som buss. Delar av motionen gränsar innehållsligt till det tidigare beslutade
uppdraget att utreda särskild prissättning för pensionärer. Ett möjligt
tillvägagångssätt är att hantera en eventuell lågtrafiktaxa inför Taxa 2021.
Trafiknämnden beslutade § 30/19 att föreslå regionfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Beslutsunderlag







Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
Motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
§30 TN Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik
Förslag till svar på motion - Lägre biljettpriser i lågtrafik
§111 RSAU Svar på motion – Lägre biljettpriser i lågtrafik

Paragrafen är justerad
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§ 87

Revidering av ägardirektiv till Regionalt
cancercentrum syd (RCC) (19RGK420)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
daterat den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och
Region Skåne fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning

Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt Södra
regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja
samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens
processer. Södra regionvårdsnämnden beslutade den 6 december 2018 att föreslå
sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett reviderat ägardirektiv. Revideringen
avser beskrivning av verksamhetens inriktning och ändamål, organisation samt
styrning och ledning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
daterat den 11 september 2018 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
Beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och
Region Skåne fattar motsvarande beslut.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd
(RCC)
 Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-12-06, § 53 Ägardirektiv
till RCC Syd
 Ägardirektiv till Regionalt Cancercentrum Syd (RCC)
 §112 RSAU Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC)
Paragrafen är justerad
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§ 88

Justering av bolagsdokument för AB
Transitio (18RGK301)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i
uppdrag att underteckna Ändringsavtalet.
Sammanfattning

Under hösten 2017 initierade styrelsen för AB Transitio ett seminarium där bland
annat en översyn av de styrande bolagsdokumenten genomfördes. Vid denna
översyn framkom behov av att göra justeringar av ett flertal styrande dokument.
Styrelsen fick då i uppdrag av ägarrådet att lägga fram förslagna ändringar på
årsstämman, utifrån vad som diskuterades och beslutades på ägarrådsmötet i
februari 2018. De bolagsdokument som fordrar justering är:
- Aktieägaravtal
- Bolagsordning
- Instruktion för valberedning
- Instruktion för ägarrådet
- Ägardirektiv
- Instruktioner för verkställande direktör
Styrelsens ändringsförslag har förankrats och stämts av med ägarrådet vid
ägarrådsmöte den 8 februari 2018. Vid AB Transtio bolagsstämma den 24 maj
2018 beslutade stämman att genomföra de av styrelsen föreslagna förändringarna i
bolagets styrande dokument. Förändringarna kräver att beslut fattas på
årsstämman samt att beslut därefter fattas hos respektive ägares
fullmäktige/högsta beslutande organ.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner de justerade bolagsdokumenten för AB Transitio.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i
uppdrag att underteckna Ändringsavtalet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Justeringar i bolagsdokument
 Påminnelse, Beslut om justeringar i bolagsdokument - AB Transitio
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 §113 RSAU Justering av bolagsdokument för AB Transitio
Paragrafen är justerad
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§ 89

Sydtaxa 2.0 (18RGK1498)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i
uppdrag att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra
Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Sammanfattning

Sedan 2008 har det funnits ett biljettsamarbete mellan Länstrafiken Kronoberg,
Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Länstrafik,
Skånetrafiken och i viss mån Västtrafik som har medgett försäljning av
länsöverskridande biljetter med buss och tåg med hjälp av en gemensam taxa –
Sydtaxan.
Sydtaxa 2.0 är en uppdatering av nuvarande samarbete mellan länstrafikbolagen i
Sydsverige för länsöverskridande resor. I förslaget finns ett enklare
biljettsortiment med raka rabatter och en systematisk hantering av gränsavdrag för
såväl enkelbiljetter som periodbiljetter. Nyheter i Sydtaxa 2.0 är möjlighet till
gränsavdrag för länsgränsöverskridande enkelbiljetter, en ny biljett för grupper
som omfattar minst två personer (ersätter nuvarande Duo/familj-biljett).
Produkten Reskassa utgår som betalmedel och biljettkategori i Sydtaxa 2.0.
Lansering av Sydtaxa 2.0 kan komma att ske i olika steg. Samarbetslänen Halland,
Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län utvecklar biljettsystem gemensamt och
planerar för ett införande av enkelbiljetter i ny mobilapp enligt Sydtaxa 2.0 i
samband med att den nya appen är klar för lansering. Eftersom Blekinge och
Skånetrafiken samarbetar sinsemellan kan försäljning av resor mellan Blekinge och
Skåne enligt Sydtaxa 2.0 komma att lanseras vid en annan tidpunkt än det är
möjligt att sälja biljetter till samtliga län. Preliminär överenskommen säljstart för
samtliga län är halvårsskiftet 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Införandet av Sydtaxa 2.0 innebär en ökad kostnad om 3,7 miljoner kronor.
Kostnaderna föreslås ingå i beredning av trafiknämndens budget för 2020.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige beslutar att införa Sydtaxa 2.0 under 2019.
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2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande samt regiondirektören i
uppdrag att underteckna Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i Södra
Sverige.
Införandet förutsätter en lansering av mobilappen för Sydtaxa 2.0.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut - Sydtaxa 2.0
Sydtaxa 2.0 - tjänsteskrivelse
Bilaga 1 Öresundstaxa
Bilaga 2 Gränsavdrag för pris
Bilaga 3 Gränsavdrag för giltighetstid
Bilaga 4 Branschgemensam standard för biljetter (BoB)
Samverkansavtal Sydtaxa 2.0
§112 TN Sydtaxa 2.0
§114 RSAU Sydtaxa 2.0

Paragrafen är justerad
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§ 90

Årsredovisning och revisionsberättelse
Samordningsförbundet Sunnerbo 2018
(18RGK270)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Markaryds, Ljungby och Älmhults
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sex huvudmän i
Sunnerbo samordningsförbund. Samordningsförbundet bildades 2006 som
Markaryds samordningsförbund. Under 2017 tillkom Ljungby och Älmhults
kommun i förbundet och det ombildades till Sunnerbo samordningsförbund.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, bosatta i Markaryds,
Ljungby och Älmhults kommuner, som har kontakt med minst två av de ingående
myndigheterna och som är i behov av samordnad rehabilitering för att förbättra
förmågan till egenförsörjning. Prioriterade grupper är långtidssjukskrivna och
unga personer med funktionsnedsättning och aktivitetsersättning samt unga
personer med psykisk ohälsa och lokalt identifierade målgrupper till exempel
språksvaga.
Sunnerbo Samordningsförbund har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Sunnerbo samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt
väsentligt rättvisande och årsredovisningen har upprättats i enlighet med
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i Samordningsförbundets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Sunnerbo
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Sunnerbo
 Årsredovisning 2018 Sunnerbo Samordningsförbund
 Revisionsberättelse 2018 Sunnerbo Samordningsförbund
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 91

Årsredovisning och revisionsberättelse
för Samordningsförbundet Värend 2018
(19RGK134)
Beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg är tillsammans med Växjö, Alvesta, Tingsryds, Lessebo
kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen en av sju huvudmän i
Samordningsförbundet Värend. Samordningsförbundet bildades 2015 genom en
sammanläggning av Alvesta och Växjö samordningsförbund. Tingsryds kommun
gick med 2016 och Lessebo kommun 2018.
Målgrupp för verksamheten är personer mellan 16-64 år, med prioritering på unga
vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen
försörjning. Personer i målgruppen ska vara aktuella hos minst två av de ingående
myndigheterna.
Samordningsförbundet Värend har kommit in med årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018. Enligt § 26 i "Lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser "ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om
styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas".
Enligt revisionsberättelsen är revisorernas helhetsbedömning att styrelsen i
Samordningsförbundet Värend har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed. Vidare bedömer revisorerna
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Värend
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Årsredovisning och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Värend 2018
 Revisionsberättelse 2018 Samordningsförbundet Värend
 Mötesanteckningar: Ägarsamråd med Samordningsförbundet Värend 2019-0321
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 92

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

 19RGK22-3 Planeringschefens delegationsbeslut nr 2/2019
 19RGK18-3 Ekonomi-och Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
3/2019
 19RGK18-4 Ekonomi-och Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
4/2019
 19RGK18-5 Ekonomi-och Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
5/2019
 19RGK18-6 Ekonomi-och Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
6/2019
 19RGK20-19 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2019
 19RGK20-21 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 21/2019
 19RGK20-22 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 22/2019
 19RGK18-7 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
7/2019.
 19RGK18-8 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
8/2019.
 19RGK18-9 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
9/2019.
 19RGK20-23 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 23/2019.
 19RGK20-24 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2019.
 19RGK32-2 Nr 2 Brådskande beslut
 18RGK31-34 Delegationsbeslut 34 2018 Ärende Upphandling
byggentreprenad för nybyggnad av ambulansgarage Lasarettet Ljungby
 18RGK31-33 Delegationsbeslut 33 2018 Ärende Upphandling
byggentreprenad för nybyggnad av ambulansgarage Lasarettet Ljungby
 19RGK31-3 Delegationsbeslut nr 3/2019 - Chef inom respektive enhet
 19RGK32-3 Nr 3 Brådskande beslut
 19RGK18-10 Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
10/2019
 19RGK19-7 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 7/2019
 19RGK20-20 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2019
 19RGK19-8 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 8/2019
 19RGK19-9 Förhandlingschefens delegationsbeslut nr 9/2019
 19RGK32-4 Nr 4 Brådskande beslut

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16







19RGK24-3
19RGK20-26
19RGK20-25
19RGK20-24
19RGK18-11
11/2019
 19RGK12-7

Regionjuristens delegationsbeslut nr 3/2019
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 26/2019
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 25/2019
Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2019.
Ekonomi- och planeringsdirektörens delegationsbeslut nr
Regiondirektörens delegationsbeslut nr 7/2019

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-04-16

§ 93

Anmälningsärenden
Beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

• Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i
fritidshem, cirkulär 19:09
• Cirkulär 19:11 - Hantering av karensavdraget för anställda på RiB
• Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige
• Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor
m.m. (2019-03-21) | Viktig information från SKL, cirkulär
• 19:1419RGK754-1 Arbetsförmedlingens beslutom semesterersättning Cirkulär 19:17 inklusive bilagor

Paragrafen är justerad

