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§ 34

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 23 mars 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank (M) till justerare samt
att protokollet justeras den 23 mars 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 35

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 mars 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 15 mars 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 36

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Sammanställning av årsresultat för landstingen och regionerna för 2017.
– Sammanställning av sjukfrånvaron i landstingen och regionerna.
– Nationella patientenkäten primärvård 2017.
– Anmälningar till LÖF 2017.
– Digital årsberättelse 2017.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Sven Sunesson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och
Michael Öberg (MP).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 37

Årsredovisning för Region
Kronoberg 2017 (18RGK462)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Sammanfattning

Region Kronoberg har upprättat årsredovisning för 2017. Årsredovisningen ska
behandlas av regionfullmäktige den 25 april.
Region Kronoberg redovisar ett resultat på 84 mnkr för 2017, vilket är en positiv
avvikelse med 22 mnkr mot det uppsatt resultatmålet för 2017 på 62 mnkr.
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att
Kronoberg ska vara en öppen och välkomnande region som är attraktiv för
boende, företag och besökare. Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång
för den regionala tillväxten.
Fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla
samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har
en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Året har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera
åtgärder är insatta för att på sikt ge en positiv effekt och lägre kostnader för
hyrpersonal kunde utläsas under årets sista tertial.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Yngve Filipsson (L), Sven
Sunesson (C), Håkan Engdahl (SD), Michael Öberg (MP), Roland Gustbée (M)
och ersättaren Ragnar Lindberg (S).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Jens Karlsson, ekonomidirektör
Caroline Palmqvist, HR-direktör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att för sin del godkänna Årsredovisning Region Kronoberg 2017 samt
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att överlämna den till regionfullmäktige och revisorerna.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Revisorerna
Beslutsunderlag

 § 59 RSAU Årsredovisning 2017
 Förslag till beslut - Årsredovisning 2017 för Region Kronoberg
 Årsredovisning 2017 för Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 38

Aktualitetsprövning av regionala
utvecklingsstrategin 2018
(17RK1760)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional
utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 - mer omfattande förändring inom
befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.
Sammanfattning

Den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg antogs av regionfullmäktige
2015. I strategin anges att den ska aktualitetsprövas vart fjärde år. Under 2017 har
regionala utvecklingsenheten utrett strategins relevans och tagit fram tre förslag till
hur strategin kan uppdateras. Förslagen redovisas i bilaga med konsekvensanalyser
över förändringsförslagen.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade § 8/2018 att föreslå regionstyrelsen
uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att revidera den regionala
utvecklingsstrategin enligt utredningsförslag 2. Nämnden beslutade även att
avsätta 300 000 kronor i konsultkostnader av egna medel för 2019. Rapporten har
tidigare presenterats för kommunchefsnätverket och Region Kronobergs
ledningsgrupp, som båda bedömt förslag 2 som mest lämpligt.
Förslag 2 innebär en relativt omfattande revidering av den nuvarande
utvecklingsstrategin. Syftet är att göra strategin konkretare och öka styreffekten.
Arbetet med revideringen kommer att ske under 2019. Den reviderade strategin
fastställs av regionfullmäktige i juni 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt regionala utvecklingsnämnden att bereda förslag till regional
utvecklingsstrategi enligt utredningsförslag 2 - mer omfattande förändring inom
befintlig struktur, inför slutligt beslut i regionfullmäktige juni 2019.
Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden
Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag

 § 60 RSAU Aktualitetsprövning av regionala utvecklingsstrategin 2018
 Aktualitetsprövning av RUS 2018
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§ 8 RUN Aktualitetsprövning av RUS 2018
Förslag till beslut - Aktualitetsprövning av RUS 2018
Aktualitetsprövning RUS 2018 - Tjänsteskrivelse
Aktualisering av RUS - tre olika alternativ

Paragrafen är justerad
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§ 39

Familjecentral i Tingsryds kommun inriktningsbeslut (18RGK473)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom inriktningsbeslut angående uppbyggnad av familjecentral i
Tingsryds kommun samt
att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun
enligt den fastställda arbetsprocessen.
Sammanfattning

I Kronobergs län finns sju etablerade familjecentraler. Det är endast Tingsryd och
Alvesta kommun som per den 31 december 2017 saknar verksamhet.
Med syfte att tydliggöra och kvalitetssäkra uppbyggnad av familjecentraler finns
sedan januari 2018 en av regiondirektören fastställd arbetsprocess vid etablerandet
av familjecentraler i Kronobergs län. Framtagandet av arbetsprocessen har
samordnats av avdelningen för folkhälsa och social utveckling inom Region
Kronoberg.
I denna arbetsprocess framgår att det första steget för en fortsatt process är att
Region Kronoberg fattar ett inriktningsbeslut. Föreslås även att regiondirektören
påbörjar en dialog i enlighet med den fastställda arbetsprocessen för uppbyggnad
av familjecentraler.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom inriktningsbeslut angående uppbyggnad av familjecentral i
Tingsryds kommun samt
att uppdra åt regiondirektören att påbörja en dialog med Tingsryds kommun
enligt den fastställda arbetsprocessen.
Expedieras till

Regiondirektör
Beslutsunderlag







§ 61 RSAU Familjecentral i Tingsryds kommun - inriktningsbeslut
Förslag till beslut - Familjecentral i Tingsryds kommun
Beslutsunderlag - Familjecentral i Tingsryds kommun
Arbetsprocess vid etablerandet av familjecentraler i Kronobergs län
Familjecentral i Tingsryds kommun.

Paragrafen är justerad
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§ 40

Glass Art Society 2020 –
projektbeslut (18RGK466)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningar att Region
Kronoberg samarrangerar en internationell konferens på tema glas och konst i
Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020,
att anslå 830 000 kronor ur kostnadsställe Regiongemensamt anslag för ändamålet
samt
att projektet ska löpande rapporteras till regionstyrelsen.
Sammanfattning

Organisationen Glass Art Society har visat intresse för att samarrangera en
internationell konferens med Region Kronoberg på tema glas och konst i
Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020. För att undersöka förutsättningar
och intresse bland regionala aktörer samt skapa förutsättningar för Småland att stå
sig i konkurrensen behövs resurser i form av en processledare under 2018 och
2019.
Förslaget är att Region Kronoberg resurssätter förarbetet under denna period.
Därefter krävs nya beslut om eventuell vidare finansiering och implementering,
under förutsättning att GAS beslutar att förlägga konferensen i Glasriket.
Mot bakgrund av de satsningar som görs gemensamt i Glasriket, av kommuner
och regioner, nationella myndigheter och Destination Småland,
Linnéuniversitetets forskning och utveckling i Pukeberg samt studioglaset,
omgivande industri och företag kan konferensen sättas i ett större sammanhang
och få positiva effekter på lång sikt. Exempelvis för destinationsutveckling,
tillväxt, ökat antal gästnätter, internationell marknadsföring, stolthet och ett
gemensamt mål att sträva mot.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Yngve
Filipsson (L), Michael Öberg (MP), Håkan Engdahl (SD), Robert Olesen (S),
Göran Giselsson (S), Sven Sunesson (C), ersättarna Eva Johnsson (KD),
RosMarie Jönsson Neckö (S), Martina Ericsson (SD) och regiondirektören Martin
Myrskog.
Ajournering
Roland Gustbée (M) begär att mötet ajourneras för överläggningar. Ordförande
ajournerar mötet mellan 11.05–11.13.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-20

Yrkande
När ärendet återupptas lämnar Roland Gustbée (M) följande tilläggsyrkande:
"att projektet ska löpande rapporteras till regionstyrelsen."
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande,
Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag samt Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande och finner att så
är fallet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att undersöka förutsättningar att Region
Kronoberg samarrangerar en internationell konferens på tema glas och konst i
Glasriket, Kronoberg och Kalmar län år 2020 samt
att anslå 830 000 kronor ur kostnadsställe Regiongemensamt anslag för
ändamålet.
Expedieras till

Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag

 § 62 RSAU Glass Art Society 2020 – projektbeslut
 Förslag till beslut - Finansiering av processledare för GAS 2020
 Beslutsunderlag - Finansiering av processledare för GAS 2020
Paragrafen är justerad
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§ 41

Svar på motion –
Parkeringssituationen vid Ljungby
lasarett (17RK2410)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen
för vidare ställningstagande.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit regionfullmäktige besluta:
att uppdra åt regionstyrelsen att, i samarbete med Ljungby kommun, utreda olika
möjligheter till att öka antalet parkeringsplatser vid Ljungby lasarett,
att ge trafiknämnden i uppdrag att se över möjligheterna att förbättra
tillgängligheten till kollektivtrafik till lasarettet i Ljungby samt
att återkomma till regionfullmäktige med redovisning av möjliga planer och
förslag.
Yrkande
Sven Sunesson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första och andra beslutssats samt
att redovisning av möjliga planer och förslag återrapporteras till regionstyrelsen
för vidare ställningstagande.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 § 63 RSAU Svar på motion – Parkeringssituationen vid Ljungby lasarett
 Svar på motion - Parkeringsplatser vid Ljungby lasarett
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg - P-situationen vid Ljungby
lasarett.
Paragrafen är justerad
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§ 42

Remissyttrande – Samråd program
till översiktsplan för Ljungby
kommun (18RGK177)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Ljungby kommun beretts tillfälle att avge yttrande över
remiss av program för framtagandet av Översiktsplan för Ljungby kommun.
Region Kronoberg ser positivt på att kommunen tar fram ett program i tidigt
skede av planprocessen, vilket ytterligare stärker samrådsprocessen. Regionen
lämnar följande synpunkter på förslaget:
– Det är bra att kollektivtrafiken ges högre prioritet i samhällsplaneringen. På ett
övergripande plan ser Region Kronoberg positivt på ambitionen att fler ska resa
med de hållbara transportslagen, och ser fram emot en fortsatt dialog kring
transportsystemets utveckling i Ljungby kommun.
– Det är positivt att kommunen lyfter fram det sociala perspektivet i sin planering.
– Det är bra att programmet lyfter fram den begränsade branschbredden och den
relativt låga genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen. Här finns gemensamma
utmaningar där Region Kronoberg gärna ser en fortsatt dialog med kommunen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Ljungby kommun.
Expedieras till

Ljungby kommun
Beslutsunderlag

 § 64 RSAU Remissyttrande – Samråd program till översiktsplan för Ljungby
kommun
 Förslag till beslut - Remissyttrande – Samråd av program till översiktsplan för
Ljungby kommun
 Remissyttrande – Samråd av program till översiktsplan för Ljungby kommun
 Program till översiktsplan för Ljungby kommun
Paragrafen är justerad
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§ 43

Informationsärende Verksamhetsberättelse för
patientnämnden 2017 (18RGK463)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämnden beslutade § 4/2018 att fastställa verksamhetsberättelse för 2017
för nämnden.
Verksamhetsberättelsen redovisas till regionfullmäktige för kännedom.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Expedieras till

Regionfullmäktige, april 2018
Beslutsunderlag

 § 65 RSAU Informationsärende - Verksamhetsberättelse för patientnämnden
2017
 Protokollsutdrag PAN § 4-2018 - Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017
 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017
Paragrafen är justerad
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§ 44

Informationsärende Verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2017
(18RGK167)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Folkhälsoberedningen godkände § 5/2018 verksamhetsrapport för 2017 för
nämnden.
Verksamhetsrapporten redovisas till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 § 66 RSAU Informationsärende - Verksamhetsrapport för
folkhälsoberedningen 2017
 § 5 FHB Verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017
 Förslag till verksamhetsrapport för folkhälsoberedningen 2017
Paragrafen är justerad
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§ 45

Informationsärende - Årsrapport för
Assembly of European Regions
(AER) 2017 (17RK2347)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Landstinget Kronberg och därefter Region Kronoberg har sedan 2009 varit
medlem i det Europeiska nätverket för regionalt samarbete i Europa - Assembly
of European Regions (AER). I bifogad rapport redovisas Region
Kronobergs arbete inom AER under 2017. Rapporten redovisas till
regionstyrelsen för kännedom.
Regionstyrelsen fastställde § 7/2018 inriktning för Region Kronobergs
internationella samarbeten. Enligt inriktningen avslutas Region Kronoberg sitt
medlemskap i AER den 31 december 2017.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.

Beslutsunderlag

 § 67 RSAU Informationsärende - Årsrapport för Assembly of European
Regions (AER) 2017
 Årsrapport AER 2017
Paragrafen är justerad
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§ 46

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
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.
Förslag till beslut

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

 18RGK33-1 Chef inom respektive enhetsbeslut nr 1/2018 - Beslut om
anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer,
tillsvidareanställningar 2018-01-01--2018-01-31.
 18RGK25-9 Regionjuristens delegationsbeslut nr 9/2018 - Överprövning av
upphandling.
 18RGK25-10 Regionjuristens delegationsbeslut nr 10/2018 - Överprövning av
upphandling.
 18RGK25-11 Regionjuristens delegationsbeslut nr 11/2018 - Utlämnande av
allmän handling (18RGK419).
 18RGK25-12 Regionjuristens delegationsbeslut nr 12/2018 - Utlämnande av
allmän handling (18RGK424).
 18RGK15-5 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 5/2018 - Granskning
detaljplan Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby.
 17RK11-2 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 2/2017 Tilldelningsbeslut - Ortopediska operationer (16RK2077).
 17RK11-3 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 3/2017 Tilldelningsbeslut - 16RK1668.
 17RK11-5 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 5/2017.
Tilldelningsbeslut - Platina supportavtal (17RK227).
 17RK11-4 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 4/2017 Tilldelningsbeslut - Medicinsk gas i lättviktflaskor (16RK2494).
 17RK11-6 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 6/2017 Tilldelningsbeslut - Värdetransporter för Region Kronoberg (16RK2026).
 17RK11-8 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 8/2017 Tilldelningsbeslut - Distribution av inkontinens hjälpmedel (16RK1179).
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 17RK11-9 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 9/2017 Tilldelningsbeslut - Översyn av Region Kronobergs IT-verksamhet (17RK391)
 18RGK19-3 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 3/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-6780-18*/1.
 18RGK19-4 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 4/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-14656-18*/1.
 18RGK19-5 Ekonomidirektörs delegationsbeslut nr 5/2018 - Mottagande av
delgivning från Kronofogdemyndigheten 22-17747-18*/1.
 18RGK29-7 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 7/2018 - Avskrivning
av fordran.
 18RGK29-8 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 8/2018 - Avskrivning
av fordran.
 18RGK29-9 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 9/2018 - Avskrivning
av fordran.
 18RGK29-10 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 10/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-11 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 11/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-12 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 12/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK20-2 Förhandlingschefsbeslut nr 2/2018 - Begäran om överläggning
angående lagt varsel om avsked.
 17RK11-7 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 7/2017 Tilldelningsbeslut - Undertrycksbehandling med förband(16RK1817).
 17RK11-10 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 10/2017 Tilldelningsbeslut - Nationell upphandling nab-patlitaxel (17RK411).
 17RK11-11 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2017 Tilldelningsbeslut - Medicinsk gas-Stålflaskor (17RK135).
 17RK11-12 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 12/2017 Tilldelningsbeslut - Medibas - Medicinsk kunskaps databas till primärvård
(17RK499).
 17RK11-13 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 13/2017 Tilldelningsbeslut - PD1 - hämmare (17RK586).
 17RK11-14 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2017 Tilldelningsbeslut - El rullstolar (17RK2302).
 17RK11-15 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2017 Tilldelningsbeslut - Kundanpassade sectioset (17RK413).
 17RK11-16 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2017 Tilldelningsbeslut - Färska ekologiska ägg (17RK302).
 17RK11-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2017 Tilldelningsbeslut - Tyngdtäcken för sinnesstimulering (17RK967).
 17RK11-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2017 Tilldelningsbeslut - Fördjupande utredningar inom neuropsykiatriska området
till barn och ungdomskliniken (17RK308).

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-20

 17RK11-19 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2017 Tilldelningsbeslut - Ledarskapsutbildning med inriktning mot individ och
grupp (17RK353).
 17RK11-20 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2017 Tilldelningsbeslut - Laboratorieartiklar (17RK1634).
 17RK11-21 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 21/2017 Tilldelningsbeslut - Komplettering av befintlig nätverksinfrastruktur
(17RK689).
 17RK11-22 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 22/2017 -.
Tilldelningsbeslut - Framtidens bussar och drivmedel i Kronoberg (17RK723).
 17RK11-23 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 23/2017 Tilldelningsbeslut - Andningsmasker (17RK510).
 17RK11-24 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 24/2017 Tilldelningsbeslut - Stöd i jämställdhetsintegrering till regionala
utvecklingsprojekt finansierade av Region Kronoberg (17RK680).
 17RK11-25 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 25/2017 Tilldelningsbeslut - Scootrar, eldriven rullstol med manuell styrning
(17RK2267).
 17RK11-26 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 26/2017 Tilldelningsbeslut - Fordonsdatorer (17RK2369).
 17RK11-27 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 27/2017 Tilldelningsbeslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg (17RK783).
 17RK11-28 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 28/2017 Tilldelningsbeslut - Verksamhetschef till Bild & Funktionsmedicin (17RK576).
 17RK11-29 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 29/2017 Tilldelningsbeslut - Realtidsskyltar till busstrafik (16RK2340).
 17RK11-30 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 30/2017 Tilldelningsbeslut - Ögon läkemedel (17RK409).
 18RGK25-13 Regionjuristens delegationsbeslut nr 13/2018 - Överprövning av
upphandling.
 18RGK15-6 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 6/2018 Remissyttrande detaljplan Aringsås 14:1 m fl. (Aringsås nord, etapp 1) i Alvesta
tätort (18RGK434).
 18RGK34-5 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 5/2018 - Ombud till
föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati 16 mars 2018.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-20

§ 47

Anmälningar för kännedom
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Förslag till beslut

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














Cirkulär18:05 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
18RGK463-1 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017.
17RK281-22 Avsiktsförklaring- Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
18RGK303-2 Uppdrag att utbetala medel - Överenskommelse om
professionsmiljarden.
Cirkulär 18:06 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID.
Cirkulär 18:08 från Sveriges Kommuner och Landsting.
17RK281-20 Avsiktsförklaring - Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i
Region Kronoberg. Protokollsutdrag § 20 Lessebo kommun.
17RK281-23 Avsiktsförklaring - Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
17RK281-15 Avsiktsförklaring bredbandsutbyggnad i Kronobergs län protokollsutdrag § 17 från Tingsryds kommun, beslut.
15RK11-223 Angående nominering av ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.
17RK281-14 Undertecknad avsiktsförklaring - Ljungby kommun.
18RGK411-2 Protokoll 1/18, från styrelsesammanträde RyssbyGymnasiet AB,
2018-02-13.

Paragrafen är justerad

