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§ 1

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde i enlighet med ordförandens förslag.
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att följande ärende ska läggas till på föredragningslistan:
- Närvaro- och yttranderätt för hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
på regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträden 2019-2022.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan för dagens
sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 2

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordförande
justera protokollet. Justering sker den 17 januari 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordförande
justera protokollet. Justering sker den xx januari 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 3

Närvaro- och yttranderätt för hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande på
regionstyrelsens arbetsutskotts
sammanträden 2019-2022

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande ska ha närvaro- och yttranderätt på regionstyrelsens arbetsutskotts
sammanträden under 2019-2022.
Sammanfattning

Ordföranden föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande ska ha
närvaro- och yttranderätt på regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträden under
2019-2022.
Paragrafen är justerad
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§ 4

Tidsättning av motion om nya styrformer
av regionens verksamheter (18RGK2006)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen hanteras av regionfullmäktige
vid sammanträde den 27 februari 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen hanteras av regionfullmäktige
vid sammanträde den 27 februari 2019.

Beslutsunderlag

• Motion - Nya styrformer av regionens verksamheter
Paragrafen är justerad
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§ 5

Regiondirektörens rapport

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 januari 2019 kommer regiondirektören
att lämna en rapport över aktuella händelser.
Paragrafen är justerad
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§ 6

Månadsrapport dec 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 januari 2019 kommer det att lämnas
en redogörelse av månadsrapport december 2018. Rapporten kommer att delges
regionstyrelsens ledamöter efter den 15 januari 2019.

Paragrafen är justerad
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§ 7

Glass Art Society 2020 - lägesrapport
(18RGK466)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera informationen till
protokollet.
Sammanfattning

Glass Art Society är en amerikansk medlemsorganisation inom glas och konst
med säte i Seattle. Organisationen är global och har cirka 2 000 medlemmar från
40 länder, både konstnärer, galleriägare, samlare, skribenter, tillverkare och
museer. Organisationen anordnar en årlig konferens inom glasområdet, som
placeras på olika ställen i världen. Den genomfördes 2018 i Italien och hålls 2019 i
USA.
Under det tidigare genomförda Glasrikeuppdraget 2012-2017 togs initiativ för att
2018 års konferens skulle genomföras i Glasriket. Så blev inte fallet, och under
senare delen av Glasrikeuppdraget aktualiserades frågan, via Linnéuniversitetet,
återigen och ledde till en förberedelse inför 2020. Universitetet valde därefter att
lämna ledarskapet när det gällde det förberedande arbetet.
Regionstyrelsen beslutade § 40/18 att inleda ett förarbete för att undersöka
förutsättningarna att arrangera en internationell konferens i Glasriket 2020 och
avsatte 830 000 kronor för ändamålet. Kulturparken har fått uppdraget att
genomföra förarbetet:
•

Driva processen. Dialog med GAS, nyckelaktörer lokalt, regionalt,
nationellt.

•

Utveckla koncept för konferensen. Förslag på program, organisation,
logistik, lobbyarbete m.m.

•

Plan för finansiering av genomförandefasen.

Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 januari lämnas en lägesrapport.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut GAS 2020
Paragrafen är justerad
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§ 8

Statsbidrag för psykisk hälsa 2018 återrapportering (18RGK891)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera informationen till
protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 110/18 fördelning av statsbidrag avseende psykisk
hälsa 2018 enligt följande:
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr

•

Regionstyrelsen 3 920 000 kr

•

Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr

Regionstyrelsen beslöt därutöver att analys, målsättning och utarbetade
handlingsplaner samt hur erhållet statsbidrag använts ska redovisas för
regionstyrelsen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Förslag till beslut Statsbidrag psykisk ohälsa
Länsgemensam analys och handlingsplan 2019
RS_Insatser_2018
§ 110 RS Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa

Paragrafen är justerad
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§ 9

Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019
(18RGK1389)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa verksamhetsplan
för regionstyrelsen 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom
Region Kronoberg. Regionstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av Region
Kronobergs angelägenheter och får likt övriga nämnder ekonomiska ramar och
uppdrag av regionfullmäktige, men har även uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet. Regionstyrelsen är anställningsmyndighet, arkivmyndighet och fullgör
Region Kronobergs uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsen utgör även beställare inom Vårdval Kronoberg. Underordnade till
regionstyrelsen är även personalutskottet samt Folkhälsoberedningen.
Regionstyrelsens tjänstemannaorganisation leds av regiondirektören och består av
regionstabens avdelningar (regionledning, ekonomi-och planeringsavdelning, HRavdelning, kansliavdelning, och kommunikationsavdelning) och regionservice
(fastighet, lokalvård, kost & restauranger, kundservice & logistik, IT).
Regionstaben har till uppgift att leverera stöd och service till
förtroendemannaorganisationen, chefer och verksamhet samt leda och styra via
funktionsansvar inom flera områden.
Regionstyrelsen har att upprätta verksamhetsplan för 2019 i linje med
Regionfullmäktiges övergripande mål. Föreslås att regionstyrelsen fastställer
verksamhetsplan för 2019 i enlighet med upprättat förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen fastställer verksamhetsplan för regionstyrelsen 2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019
• Regionstyrelsens verksamhetsplan 2019
Paragrafen är justerad
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§ 10

Internkontrollplan regionstyrelsen 2019
(18RGK1225)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa interkontrollplan
för regionstyrelsen 2019.
Sammanfattning

Regionstyrelsen ska enligt reglemente för intern kontroll och styrning inom
Region Kronoberg årligen upprätta en internkontrollplan inom ramen för
regionstyrelsens ansvarsområden.
Utifrån uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2018 har
regiondirektörens ledningsgrupp genomfört en riskanalys (se bilaga) samt berett
förslag till regionstyrelsens internkontrollplan 2019.
Övriga nämnder och styrelser ska enligt reglemente och regionstyrelsens
anvisningar upprätta och fastställa internkontrollplaner för respektive
ansvarsområden senast i december månad inför det år som internkontrollplanerna
ska börja gälla.
Det noteras att avsnittet Löneskuld kommer att läggas till samt att avsnittet
Verkställande av politiska beslut kommer att kompletteras inför regionstyrelsens
sammanträde.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen fastställer interkontrollplan för regionstyrelsen 2019.

Beslutsunderlag

• Internkontrollplan RS 2019
• Förslag till beslut - Regionstyrelsens interkontrollplan 2019
Paragrafen är justerad
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§ 11

Information - Forskningsplan för Region
Kronoberg (18RGK1494)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har ett budgetuppdrag att utarbeta en långsiktig plan för Region
Kronobergs forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet med forskningen är att skapa förutsättningar för att ge bästa möjliga vård
för patienter i Kronoberg och att bidra till en god och jämlik hälsa i Kronobergs
län. Patienterna/invånarna ska ses som viktiga resurser och deras erfarenheter ska
tas tillvara. Forskningen ska också bidra till den samlade kunskapen inom hälsooch sjukvård både nationellt och internationellt. Den ska även främja samarbetet
mellan olika enheter inom hälso- och sjukvården liksom med universitet och
högskolor (både avseende utbildning och forskning).
Vid FoU-beredningens sammanträde 27 september beslutade FoU-beredningen
om en revidering av forskningsplanen med tydligare ekonomiska mål och
verksamhetsmål.
Föredragande

Birgitta Grahn, verksamhetschef.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

• Beslutsunderlag - Forskningsplan för Region Kronoberg
• §42 FoUB Forskningsplan för Region Kronoberg 2018-2027
• Hälso- och sjukvård i förändring för en god och jämlik hälsa i Kronoberg Forskningsplan 2018-2027
Paragrafen är justerad
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§ 12

Information - Fastighetsutvecklingsplan
(19RGK220)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en
förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet med L-huset och
rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.
Sammanfattning

Magnus Fransson, fastighetschef, och Jessika Andersen, planeringschef, redogör
för förslag till Fastighetsutvecklingsplan 2050 för Centrallasarettet i Växjö som
visar teoretiska möjligheter för om- och tillbyggnation av befintliga
centrallasarettet samt teoretiska möjligheter för att bygga ett nytt sjukhus i Växjö.
Yrkanden

Ordföranden yrkar att regionstyrelsens arbetsutskott ger regiondirektören i
uppdrag att ta fram en förstudie för ett nytt sjukhus i Växjö samt pausa arbetet
med L-huset och rivningen av Q-huset på nuvarande CLV-området.
Eva Johnsson (KD), Magnus Carlberg (S), Melena Jönsson (SD) och Henrietta
Serrate (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt ordförandens förslag.

Paragrafen är justerad
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§ 13

Regelbok för Vårdval hud 2019
(18RGK1334)

Beslut

Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2019.
Sammanfattning

Regionfullmäktige återremitterade § 93/18 Regelbok för Vårdval hud 2019 för
framtagande av ett långsiktigt hållbart regelverk att tillämpa vid en eventuell
förlängning av Vårdval hud. För att uppräkning av ersättningar m.m. till 2019 års
nivå ska kunna genomföras tas Regelbok Vårdval hud 2019 upp för beslut i
avvaktan på att ärendet bereds enligt regionfullmäktiges uppdrag. I avvaktan på
beredningen av fullmäktiges återremiss föreslås regionfullmäktige godkänna
Regelbok 2019 med ekonomiska regleringar, för specialiserad hudsjukvård i öppen
vård, Vårdval hud.
Regionfullmäktige fastställde i november 2018 budgetram för Vårdval hud.
Prisuppräkning för 2019 görs med 2,3 procent enligt LPIK inklusive läkemedel.
Den ekonomiska ramen för Vårdval hud 2019 är 21,1 mnkr. Denna ram exklusive
budget för biologiska läkemedel och Apremilast, ST-läkare, tolkkostnader för
patienter folkbokförda i Sverige samt ersättning för vård till utomlänspatienter
utgör ett kostnadstak.
Kostnadstaket för Vårdval hud 2019 är 17,5 mnkr och utgör den maximala
ersättningsnivån för samtliga godkända och verksamma leverantörer inom
Vårdval hud. Kostnadstaket periodiseras månadsvis, för att tillförsäkra produktion
över hela året. Ersättningsmodellen för Vårdval hud utgår från att leverantören får
ersättning för utförda tjänster antingen i form av enstaka besök eller vårdepisoder
som innebär att flera åtgärder paketeras i en tjänst. De beskrivna vårdepisoderna
är en standardmodell och utgör underlaget för ekonomisk ersättning.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner Regelbok för Vårdval hud 2019.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut Vårdval Hud 2019
• Vårdval hud - Regelbok 2019 181019
• § 93 RF Vårdval hud - Regelbok 2019
Paragrafen är justerad
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§ 14

Förlängning av avtal avseende Vårdval
hud med Kronobergs Huddoktor AB
(13LTK1389)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen godkänna
optionsförlängning inom Vårdval hud för Kronobergs Huddoktor AB.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval hud har parterna efter de första fyra åren option på att
förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdgivaren uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval hud löper ut 2019-01-31. Inför den kommande
avtalsperioden 2019-02-01 – 2019-12-31 krävs beslut om förlängning av avtal med
Kronobergs Huddoktor AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner optionsförlängning inom Vårdval hud för Kronobergs
Huddoktor AB.

Beslutsunderlag

• Avtal Kronobergs Huddoktor AB förlängning
• Förslag till beslut - Förlängning av avtal avseende Vårdval Kronoberg med
Huddoktorn AB
Paragrafen är justerad
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§ 15

Svar på motion – Angående successiv
avtrappning av partistöd (18RGK1636)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Kjell Jormfeldt (MP) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige reviderar
arvodesreglemente för förtroendevalda på ett sådant sätt som möjliggör för ett
parti som förlorat sin representation i fullmäktig att under en övergångstid erhålla
ett reducerat partistöd, samt att nya regler för partistöd tillämpas från och med
2019.
Föreslås att regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av gällande
arvodesreglemente.
Förslag till beslut

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

• Svar på motion angående successiv avtrappning av partistöd
• Motion till regionfullmäktige angående successiv avtrappning av partistöd
Paragrafen är justerad
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§ 16

Svar på motion – Motion angående
ersättarplatser (18RGK1796)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionstyrelsen lämnar följande förslag
till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning

Melena Jönsson (SD) föreslår att Region Kronoberg ändrar reglementet så att
ordinarie nämndsplatser alltid åtföljs av minst en ersättarplats, även om partiet
endast har en plats i nämnden. Detta för att små partier som har en ordinarie plats
men ingen ersättare, inte som idag ska ersättas av ersättare från ett annat parti
Förslag till beslut

Regionfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

• Motion angående ersättarplatser
• Förslag till svar på motion:Motion angående ersättarplatser
Paragrafen är justerad
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§ 17

Framtidens primärvård - direktiv
(18RGK1891)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till beslut
till regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen utser en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att under 2019,
utifrån dokumentet Framtidens primärvård, befintliga styrdokument
samt berörda budgetuppdrag, bereda en handlingsplan för 2020-2023 för hur den
nära vården ska bedrivas i Region Kronoberg.
2. Regionstyrelsen utser följande personer till ledamöter i arbetsgruppen:
xx (M)
xx (C)
xx (KD)
xx (L)
xx (S)
xx (V)
xx (SD)
Sammanfattning

Från och med hösten 2017 har det pågått ett långsiktigt politiskt arbete för att
stärka primärvården och den nära vården i Kronobergs län utifrån ett
hälsofrämjande perspektiv med god tillgänglighet. Primärvården ska vara navet i
den nära vården. En parlamentarisk tillsatt arbetsgrupp har berett ett underlag för
framtidens primärvård och redovisat det för regionstyrelsen den 18 december
2018.
Vid regionstyrelsens presidieberedning den 8 januari 2019 föreslogs att en ny
parlamentarisk arbetsgrupp ska tillsättas i syfte att under 2019, utifrån dokumentet
Framtidens primärvård, befintliga styrdokument samt berörda budgetuppdrag,
bereda en handlingsplan för 2020-2023 för hur den nära vården ska bedrivas i
Region Kronoberg.
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen utser en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att under 2019,
utifrån dokumentet Framtidens primärvård, befintliga styrdokument samt berörda
budgetuppdrag, bereda en handlingsplan för 2020-2023 för hur den nära vården
ska bedrivas i Region Kronoberg.
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2. Regionstyrelsen utser följande personer till ledamöter i arbetsgruppen:

Beslutsunderlag

•
•
•
•

Framtidens primärvård - beslutsunderlag
Bilaga AMK workshop 2018-10-03
§192 RS Framtidens primärvård
Förslag till beslut Framtidens primärvård - direktiv

Paragrafen är justerad
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§ 18

Regionstyrelsens delegationsordning
2019-2022 (18RGK1993)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen fastställa regionstyrelsens
delegationsordning 2019-2022 med nedan redovisade ändringar.
Sammanfattning

Enligt 7 kap. 5 § kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett
utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg
att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Följande ärenden får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Beslut fattade med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast
möjligt till delegerande styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL). Beslut fattade med
stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast möjligt till delegerande
styrelse eller nämnd (6 kap 40 § KL).
Regionstyrelsen föreslås fastställda delegationsordning för regionstyrelsen 20192022 (observera att varje nämnd fastställer delegationsordning för egen del även
om dokumentet är samordnat).
Yrkanden

Ordföranden yrkar att regionstyrelsens arbetsutskott ska bifalla redovisat förslag
med följande ändringar:
- 1.2 Specialdestinerade statsbidrag ska delegeras till regionstyrelsens arbetsutskott
istället för till regiondirektören.
- 6.1 Fastighetsinvesteringar, beloppet ska ändras till 5 miljoner istället för 15
miljoner.
Regionstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.

Protokoll
Mötesdatum: 2019-01-15

Förslag till beslut

Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens delegationsordning 2019-2022.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut - Regionstyrelsens delegationsordning
• Delegationsordning Region Kronoberg - RS och nämnder 2019-2022
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-01-15

§ 19

Inbjudningar kurser och konferenser
(18RGK98)

Beslut

1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda en representant från
majoriteten och en från oppositionen att delta på:
- Dialogmöte om den gemensamma jordbrukspolitiken den 30 januari 2019,
- Folk och Kultur 2019,
- Konferensen Regional utveckling den 10 maj 2019,
- Klimatforum den 15 mars 2019 samt
- Regional konferens Resurscentrum för våldsutsatta den 22 januari 2019.
2. Regionstyrelsens arbetsutskott erbjuder arbetsutskottets ledamöter att delta på
Inspirationsdag för en nystart i åtgärdsarbetet för miljömålen den 5 februari 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda en representant från
majoriteten och en från oppositionen att delta på Dialogmöte om den
gemensamma jordbrukspolitiken den 30 januari 2019 samt på Folk och Kultur
2019.

Beslutsunderlag

• Inbjudan - Konferensen "Regional utveckling" 2019-05-10, Stockholm
• Inbjudan - Klimatforum 2019-03-15.
• Sakråd/Dialogmöte om den gemensamma jordbrukspolitiken 2019-01-30,
inbjudan
• Inbjudan Regional konferens Resurscentrum för våldsutsatta, 2019-01-22
• Inbjudan till Folk och Kultur 2019.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-01-15

§ 20

Val av ombud samt ersättare till
Kommuninvests föreningsstämma 2019
(18RGK191)

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Mikael Johansson (M) till ordinarie ombud
samt Henrietta Serrate (S) till ersättare att företräda Region Kronoberg vid
Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019.
Sammanfattning

Inför Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019 ska Region Kronoberg
utse ett ordinarie ombud samt en ersättare.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott utser NN (x) till ordinarie ombud samt NN (x) till
ersättare att företräda Region Kronoberg vid Kommuninvests föreningsstämma
den 11 april 2019.

Beslutsunderlag

• Inbjudan - Ombud till Kommuninvests föreningsstämma, 2019-04-11. Svar
senast 2019-03-15.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-01-15

§ 21

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera delegationsbesluten
till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar delegationsbesluten till protokollet.
Delegationsbeslut

• 18RGK21-72 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 72/2018.
• 18RGK23-2 Planeringschefens delegationsbeslut nr 2/2018 - Investeringar i
medicinteknisk utrustning, inventarier och övrig utrustning
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2019-01-15

§ 22

Anmälningsärenden

Beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen notera anmälningsärendena
till protokollet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen noterar anmälningsärendena till protokollet.
Anmälningar

• Budgetförutsättningar för åren 2018–2022
• Cirkulär: 18:53 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5.
• Cirkulär 18:54 - Överenskommelse om vissa ändringar i PAN § 10
• 18RGK151-19 Protokoll styrelsemöte Kulturparken Småland, 2018-12-14
• Cirkulär18:55 - Överenskommelse om vissa ändringar i BEA 06 och BEA T §
13
• Cirkulär 18:57 - Överenskommelse om vissa ändringar i
Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6
• Cirkulär 18:66 - Redovisningsfrågor 2018 och 2019
• 18RGK2042-1 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:5.
S2018/06066/RS
Paragrafen är justerad

