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§ 67

Val av justerare och tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 17 maj 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 17 maj 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 68

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 9 maj 2018.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 9 maj 2018.
Paragrafen är justerad
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§ 69

Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Lägesrapport för sommarbemanningen och sommaröppet inom hälso- och
sjukvården.
– Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården - kvartal 1 2018.
– Rapport: Primärvården i belysning - jämförelser mellan landsting och regioner 2011-2015
(Myndigheten för vårdanalys).
– Lägesrapport för införande av möjlighet till tidsbokning med
självbetjäningsterminaler.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Yngve Filipsson
(L), Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Öberg (MP), Mikael Johansson (M) och
ersättaren Eva Johnsson (KD).
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 70

Informationsärende Människorättsarbetet i Region
Kronoberg
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, informerar om Region
Kronobergs arbete med mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Arbetet utgår
från Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg, som fastställdes
av regionfullmäktige § 182/2016.
Lägesrapport redovisas för bland annat följande:
– Mänskliga rättigheter inom Region Kronoberg. En diskrimineringsutbildning
genomförs bland Region Kronobergs anställda, hittills har drygt 20 procent av alla
anställda genomgått utbildningen. För närvarande pågår arbete inför inarbetande
av policyn i bland annat budget och verksamhetsplaner för 2019. Under hösten
kommer en utvärdering av jämställdhetsplanen att genomföras.
– Den 14 juni tar riksdagen beslut om att göra barnkonventionen som lag. Den
föreslås gälla som svensk lag från och med den 1 januari 2020, vilket bland annat
ställer högre krav på barn och ungas deltagande i politiska beslut och
barnkonsekvensanalyser vid beslut som påverkar barn. Informationsmaterial och
verktyg har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Barnombudsmannen.
– Våld i nära relationer och barn som far illa. Utveckling av grundutbildning för
alla nyanställda samt för olika utbildningsprogram pågår. Översyn
av dokumentation i journalen pågår nu. Nationellt Centrum för Kvinnofrid
(NCK) har lanserat ett webbstöd för vården kring våld i nära relationer.
– 39 familjeombud har utbildats för att vara verksamhetsstöd kring arbetet med
barn som far illa, våld i nära relationer och barn som närstående. Grundutbildning
för nya familjeombud genomförs varje höst, liksom löpande kompetensutveckling
och nätverksmöten.
– Hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning av flickor. En regional
handlingsplan har tagits fram, som fått stor uppmärksamhet nationellt. Kampanjer
på Småland Airport genomförs om barn som riskerar giftas bort mot sin vilja,
förbud mot könsstympning och förbud att köpa sex av barn utomlands.
Yttranden
Vid mötet informerar även Henrietta Serrate (S) från hennes deltagande vid
Barnrättsdagarna den 24-25 april 2018 i Örebro.
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Under ärendet yttrar sig även Yngve Filipsson (L), Michael Öberg (MP), Roland
Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson (C) samt ersättarna Eva Johnsson (KD)
och Ragnar Lindberg (M).
Föredragande

Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 71

Månadsrapport april 2018 för Region
Kronoberg (18RGK108)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Månadsrapporten för april 2018 färdigställs den 17 maj. Vid regionstyrelsens möte
redovisas muntlig information om månadsrapporten.
Region Kronoberg redovisar för perioden januari-april 2018 ett resultat på 65
mnkr före finansnetto, och 82 mnkr efter finansnetto. Verksamhetens totala
nettokostnader avviker med 20 mnkr positivt mot budget.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C).
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomidirektör
Paragrafen är justerad
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§ 72

Centrala kollektivavtal 2018
(18RGK744)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning

Personalutskottet har berett följande nya eller ändrade centrala kollektivavtal, för
beslut av regionstyrelsen:
Traktamentsavtal TRAKT T
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har slutit en
ny överenskommelse med samtliga berörda arbetstagarorganisationer om
traktamentsavtal TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från och med 2018-01-01. I
samband med överenskommelsen så upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT
04, att gälla.
Studentmedarbetare
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta slöt 2014 en
överenskommelse med OFR:s förbudsområde Allmänkommunal verksamhet och
Akademiker Alliansen om bestämmelser för studentmedarbetare. Avtalet syftar till
att stärka övergången från studier till arbete och stimulera framtida
kompetensförsörjning.
Huvudöverenskommelse HÖK 16
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och
Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet
innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram Centrala parters syn på arbetstid.
Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar
och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan
Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning
(bilaga 5a).
Syftet med den nya bilagan är att denna ska vara ett stöd i det lokala arbetet.
Bilagan innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om
arbetsmiljö och arbetstider. Betydelsen av dialog om arbetstidsförläggningen
framhålls och att denna med fördel kan föras inom samverkanssystemet.
Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning lyfts också fram, samt
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exempel på ett antal frågor som kan vara underlag för dialog om
arbetstidsförläggning. Bilagan gäller från och med 2018-01-11.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta Traktamentsavtal TRAKT T som lokalt kollektivavtal,
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal samt
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala
parterna den 11 januari enats om i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01.
Expedieras till

HR-direktör
Förhandlingschef
Beslutsunderlag

 § 112 RSAU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelser
 § 14 RSPU Centrala kollektivavtal 2018 – Överenskommelse om
Traktamentsavtal TRAKT T, Överenskommelse om bestämmelser för
studentmedarbetare och ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse HÖK 16
 Förslag till beslut: Centrala kollektivavtal 2018 - TRAKT T,
Studentmedarbetare och HÖK 16
 Cirkulär 18:10 Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T
 Cirkulär 18:10 Bilaga 1
 Cirkulär 18:10 Bilaga 2
 Cirkulär 14:60 Bestämmelser för studentmedarbetare
 Cirkulär 18:1 bilaga 5a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för
en väl fungerande arbetstidsförläggning
Paragrafen är justerad
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§ 73

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

Regionstyrelsen beslutar
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.
Sammanfattning

Öresundstågssystemet binder samman regionerna i södra Sverige och möjliggör
snabba och frekventa vardagsresor till och från skola och arbete för dess invånare.
Sedan trafiken startade med Öresundsbrons öppnande år 2000 har systemet vuxit
och är idag en viktig förutsättning för tillväxten av funktionella
arbetsmarknadsregioner i södra Sverige.
De sex regioner som har Öresundstågstrafiken avser därför att tillsammans
upphandla trafiken inom Öresundstågssystemet. Trafikstart för den nya trafiken är
planerad till december 2019 och det nya avtalet sträcker sig fram till december
2029.
För att en upphandling ska kunna genomföras fullt ut och resultera i
avtalstecknande krävs enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik att den regionala
kollektivtrafikmyndigheten formaliserar denna avsikt genom att besluta om allmän
trafikplikt för aktuell trafik.
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner
som kommer till uttryck i trafikförsörjningsprogrammet och genom att besluta
om allmän trafikplikt iklär sig Region Kronoberg ett ansvar att tillhandahålla den
beslutade trafiken.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att allmän trafikplikt ska gälla för sträckan Hässleholm-Alvesta-Växjö-Kalmar.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Trafikdirektör
Infrastrukturplanerare
Regional utvecklingssamordnare samhällsbyggnad
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Beslutsunderlag

 § 113 RSAU Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för
Öresundstågsupphandling
 Förslag till beslut - Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny
Öresundstågsupphandling
 Beslut om allmän trafikplikt inom ramen för ny Öresundstågsupphandling
Paragrafen är justerad
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§ 74

Förstudie - Småländsk superbuss
(17RK1179)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har tillsammans med Kalmar Länstrafik (KLT),
Regionförbundet i Kalmar län, Jönköpings Länstrafik (JLT), samt Region
Jönköpings län deltagit i en förstudie om ett småländskt superbusskoncept.
Studien har pågått mellan augusti 2017 och maj 2018. Studien har varit finansierad
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och KLT har varit projektledare.
Superbussar kan förenklat sägas vara en utveckling och ytterligare höjning av den
kvalitet som idag erbjuds av regional och interregional expresstrafik med buss.
Tre sträckor mellan Smålandslänen har identifierats som intressanta för vidare
studier.
Projektgruppen har enats om att har en fortsatt god dialog mellan Smålandslänen
gällande trafikutveckling mellan våra län, som också bör inbegripa utvecklade
tankar om superbusskoncept.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Robert Olesen (S), Michael Öberg (MP), Roland
Gustbée (M), Daniel Liffner (V), Sven Sunesson (C), Martina Ericsson (SD),
Britt-Louise Berndtsson (C) samt ersättarna Ragnar Lindberg (S) och RosMarie
Jönsson Neckö (S).
Föredragande

Daniel Malmqvist, regional utvecklingssamordnare samhällsbyggnad
Förslag till beslut

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






§ 114 RSAU Förstudie - Småländsk superbuss
Förslag till beslut - Förstudie Småländsk superbuss
Tjänsteskrivelse- Förstudie Småländsk Superbuss
Slutrapport - Sammanfattning och förslag regionalt superbusskoncept i
Smålandslänen
 Krösabussen - Förstudie av ett regionalt superbusskoncept för Smålandslänen

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-15

 Bytespunkter tillgängliga för alla - förstudie
 Bytespunkters funktioner - förstudie
Paragrafen är justerad
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§ 75

Svar på skrivelse - Starta en
intraprenad från Lena Myrskog, Region
Kronoberg (18RGK573)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för fortsatt beredning av svaret.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid
Kirurgkliniken.
I skrivelsen föreslås att styrelsen ger regiondirektören i uppdrag att starta en
diskussion med verksamheten kring ett eventuellt införande av en intraprenad vid
bröstenheten och mammografienheten, i syfte att bibehålla en välfungerande
verksamhet.
Region Kronoberg avser inte att inleda en utredning av införande av intraprenad i
enlighet med förslagsställarens intentioner.
Yrkanden
– Ordförande Anna Fransson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för fortsatt
beredning av svaret.
– Suzanne Frank (M) och Sven Sunesson (C) yrkar bifall till Anna Franssons (S)
återremissyrkande.
Beslutsordning
Regionstyrelsen beslutar enligt ordförande Anna Franssons (S) återremissyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lena Myrskog, överläkare vid Region
Kronoberg.
Expedieras till

Regionstyrelsen, juni 2018
Beslutsunderlag

 § 115 RSAU Svar på skrivelse - Starta en intraprenad från Lena Myrskog,
Region Kronoberg
 Förslag till beslut - Svar på skrivelse Starta en intraprenad
 Svar på skrivelse - Starta en intraprenad
 Skrivelse till Regionstyrelsen - Starta en intraprenad
Paragrafen är justerad
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§ 76

Svar på skrivelse - Planera för
palliativa platser från Suzanne Frank
(M) och Roland Gustbée (M)
(18RGK568)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M),
att mot bakgrund av regionstyrelsens svar godkänna skrivelsens intentioner att
utreda behovet av palliativa platser i länet,
att dessa behov vägs in i samband med planeringen av om- och tillbyggnationerna
samt
att palliativt centrum för samskapad vård tillfrågas om att bistå med kunskap och
erfarenhet vid utredningen och planeringen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland
Gustbée (M).
I skrivelsen lyfts det fram att det finns behov av palliativa vårdplatser för de
patienter som behöver symptomlindring och att patienten har olika behov som
ställer krav på att hälso- och sjukvården. Det påtalas att det saknas palliativa
vårdplatser, både på CLV och LL vilket medför att patienter i ett palliativt skede
vårdas på vanliga vårdavdelningar tillsammans med andra patienter vilket
försvårar vårdpersonalens möjlighet till att ge en god palliativ vård. Suzanne Frank
och Roland Gustbée föreslår att regionstyrelsen utreder behovet av palliativa
vårdplatser på CLV och LL, behovet av dessa platser ska sedan tas med i
planering av ny- och ombyggnationen av lasaretten. I detta arbete ska
pallativcentrum tillfrågas om de har möjlighet att bidra med kunskap och
erfarenheter.
Flertalet patienter som har palliativa vårdbehov som kan tillgodoses med allmän
palliativ vård och ges i Region Kronoberg på sjukhus, särskilda boenden eller i
hemmet. En mindre andel patienter har behov av specialiserad palliativ vård som
utförs av palliativa rådgivningsteamet som är ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.
Region Kronoberg deltar i Palliativt centrum för samskapad vård tillsammans med
Kampradstiftelsen, Linneuniversitetet samt länets kommuner. Inom ramen för
detta arbete utvecklas den palliativa vården i länet.
Den palliativa vården i Region Kronoberg är inte heltäckande. Just nu pågår en
utredning med syfte att utreda förutsättningen för ett cancercentrum i Region
Kronoberg där också förutsättningarna för den palliativa vården kommer att
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redovisas. Utredningen ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden
senast i juni 2018.
Yrkanden
– Suzanne Frank (M) lämnar följande tilläggsyrkande till regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag:
"att mot bakgrund av regionstyrelsens svar godkänna skrivelsens intentioner att
utreda behovet av palliativa platser på sjukhusen i länet,
att dessa behov vägs in i samband med planeringen av om- och tillbyggnationerna
samt
att palliativt centrum för samskapad vård tillfrågas om att bistå med kunskap och
erfarenhet vid utredningen och planeringen."
– Roland Gustbée (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L), Britt-Louise
Berndtsson (C) yrkar bifall till Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
– Efter ajournering yrkar ordförande Anna Fransson (S) bifall till Suzanne Franks
(M) tilläggsyrkande, med ändringen att ”på sjukhusen” stryks ur första
tilläggsbeslutssatsen.
– Suzanne Frank (M) och Michael Öberg (MP) yrkar bifall till Anna Franssons (S)
ändringsförslag.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Martina Ericsson (SD) och ersättaren Eva Johnsson
(KD).
Ajournering
Ordförande ajournerar mötet för överläggningar mellan klockan 11.20–11.25.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
– Suzanne Franks (M) tilläggsyrkande.
Hon ställer proposition på förslagen enligt följande.
1. Ordförande frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens
arbetsutskotts förslag och finner att så är faller.
2. Ordförande frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Suzanne Franks (M)
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på skrivelse från Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M).
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Expedieras till

Suzanne Frank (M)
Roland Gustbée (M)
Regiondirektör
Planeringsdirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Fastighetschef
Beslutsunderlag

 § 116 RSAU Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser från Suzanne
Frank (M) och Roland Gustbée (M)
 Förslag till beslut - Planera för palliativa platser
 Svar på skrivelse - Planera för palliativa platser
 Skrivelse till Regionstyrelse - Planera för palliativa platser
Paragrafen är justerad
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§ 77

Remissyttrande – Handlingsplan för
fossilfria drivmedel i Skåne
(18RGK546)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Region Skåne beretts tillfälle att avge yttrande över
Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne.
Region Skåne har tagit fram förslag på Handlingsplan för fossilfria drivmedel i
Skåne. Handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan
utföras av olika aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt
och fossilbränslefritt år 2030.
Region Kronoberg ser positivt på att Region Skåne tar fram en handlingsplan för
fossilfria drivmedel och att handlingsplanen kommer var en viktig del för att nå de
uppställda målen.
Förslag till beslut

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







§ 117 RSAU Remissyttrande – Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
Förslag till beslut - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Remissvar - Handlingsplan fossilfria drivmedel Skåne
Följebrev till remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne
Remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-15

§ 78

Regiondagar 2019 (17RK2390)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta samt
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Sammanfattning

Region Kronoberg genomför årliga Regiondagar. Dagarna är en återkommande
samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Regiondagarna 2019 föreslås
genomföras den 17-18 januari i Kosta.
Fokus för Regiondagarna 2019 är bland annat aktualiseringen av den regionala
utvecklingsstrategin ”Gröna Kronoberg”.
Bifogat i handlingarna finns en kort nyhetstext om Regiondagarna 2018.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C).
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att genomföra Regiondagar den 17-18 januari 2019 i Kosta samt
att anslå 200 000 kr för ändamålet ur regiongemensamma anslag.
Beslutsunderlag

 § 118 RSAU Regiondagar 2019
 Förslag till beslut - Regiondagar 2019
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-15

§ 79

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.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Martina Ericsson (SD), Roland Gustbée (M), ersättaren
Eva Johnsson (KD) och regiondirektören Martin Myrskog.
Förslag till beslut

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

 18RGK21-11 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 11/2018 Upphandling av vacciner.
 18RGK21-14 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 14/2018 Upphandling av Konduktiv pedagogik.
 18RGK21-15 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 15/2018 upphandling av rehabiliteringsresor utomlands - psoriasis.
 18RGK21-16 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 16/2018 - Utredning
av gällande driftsnormer.
 18RGK21-17 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 17/2018 Engångsinstrument för laparoskopisk och öppen kirurgi.
 18RGK21-18 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 18/2018 Utlandsrekrytering av specialistläkare och sjuksköterskor.
 18RGK29-16 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 16/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-17 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 17/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-18 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 18/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-19 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 19/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-20 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 20/2018 Avskrivning av fordran.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-15

 18RGK25-17 Regionjuristens delegationsbeslut nr 17/2018 Bruksvärdsprövning i hyresnämnden.
 18RGK25-18 Regionjuristens delegationsbeslut nr 18/2018 - Överprövning av
upphandling.
 18RGK15-11 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 11/2018 - Samråd
detaljplan Najaden 11, Tingsryds tätort, Tingsryds kommun.
 18RGK34-9 Regionstyrelsens ordförandebeslut nr 9/2018 - Utseende av
ombud till årsstämma för Växjö Småland Airport AB 2018-04-16.
 18RGK29-21 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 21/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK29-22 Enhetschef vårdstöds delegationsbeslut nr 22/2018 Avskrivning av fordran.
 18RGK15-12 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 12/2018 - Samråd
detaljplan för Moheda 4:206 m.fl., Toffelvägen, Moheda ort, Alvesta kommun.
 18RGK15-13 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 13/2018 - Samråd
detaljplan för Lekeryd 3:21 m.fl. (Lekeryd), Alvesta kommun.
 18RGK15-14 Planeringsdirektörens delegationsbeslut nr 14/2018 - Samråd
detaljplan för del av Älmhult 3:1, Haganäsparken, Älmhults kommun.
 18RGK21-20 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 20/2018 Intraokulära linser.
 18RGK26-2 FoU-chefsbeslut nr 2/2018 - Fördelning av medel för
forskningsprojekt samt utvecklings- och förbättringsprojekt våren 2018.
 18RGK21-19 Upphandlingschefens delegationsbeslut nr 19/2018 - Behandling
och träningshjälpmedel.
 18RGK34-10 Regionstyrelsens ordförandesbeslut nr 10/18 - Överprövning av
Region Kronobergs upphandling av inomhusnät för Rakel- och mobiltelefoni.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-15

§ 80

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

 SKL Cirkulär 18:12 - Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL.
 SKL Cirkulär 18:17 - Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018.
 SKL Cirkulär 18:18 - Budgetförutsättningar för åren 2018–2021.
 18RGK708-1 Skrivelse - Barnmorskor på BB/Förlossning i Region
Kronoberg.
 18RGK708-2 - Svar på skrivelse- Barnmorskor på BB/Förlossning i Region
Kronoberg.
 18RGK109-6 § 27/2018 HSN Informationsärende - Månadssammandrag
februari 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
 18RGK109-8 Månadssammandrag februari 2018 hälso- och sjukvården.
 18RGK110-1 § 30/2018 RUN Månadssammandrag 2018 regionala
utvecklingsnämnden.
 18RGK111-1 § 18/2018 TN Månadssammandrag 2018 trafiknämnden.
 18RGK112-3 § 25/2018 KN Månadssammandrag februari 2018.
 18RGK112-2 Månadssammandrag februari 2018 kulturnämnden.
 18RGK411-4 RyssbyGymnasiet AB, protokoll bolagsstämma 2018-03-20.
 18RGK135-9 AB Destination Småland, protokoll bolagstämma 2018-04-13.
 15RK284-30 Almi Invest Småland & Öarna AB, protokoll årsstämma, 201804-18.
Paragrafen är justerad

