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§ 104 Val av justerare samt tid för justering
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-08-24.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att jämte ordförande utse Suzanne Frank till justerare samt
att protokollet justeras den 2018-08-24.
Paragrafen är justerad
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§ 105 Godkännande av föredragningslista
Yrkanden
- Yngve Filipsson (L) har lämnat en skrivelse till regionstyrelsen om regelverken
vid sjuktransporter och yrkar att denna tas upp som extra ärenden.
- Ordförande Anna Fransson (S) svarar att frågan kommer att tas upp under
ärendet Regiondirektörens rapport, och vidhåller därmed den utskickade
föredragningslistan.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Yngve Filipssons yrkande.
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag till föredragningslista.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar
enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Yngve Filipsson (L) begär votering. Votering genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för regionstyrelsens arbetsutskotts förslag röstar Ja.
- Ledamot som röstar för Yngve Filipssons (L) yrkande röstar Nej.
Voteringen utfaller med följande resultat:
Namn

Ja

Robert Olesen (S)

Ja

Suzanne Frank (M)

Nej Avstår

Nej

Tryggve Svensson (V)

Ja

Michael Öberg (MP)

Ja

Roland Gustbée (M)

Nej

Sven Sunesson (C)

Nej

Helen Bengtsson (S)

Ja

Yngve Filipsson (L)

Nej

Magnus Carlberg (S)

Ja

Henrietta Serrate (S)

Ja

Göran Giselsson (M)

Nej

Britt-Louise Berndtsson (C)

Nej

Martina Ericsson (SD)

Nej
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Charlotta Svanberg (S)

Ja

Anna Fransson (S), ordförande Ja
Resultat

8

7

0

Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts förslag med
resultatet 8 för, 7 mot och 0 som avstår.
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2018-08-15.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2018-08-15.
Paragrafen är justerad
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§ 106 Svar på medborgarförslag –
Mätstation för luftburet pollen i
Kronobergs län (18RGK737)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering
av pollenmätning i Sverige samt
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat
Sammanfattning

Ett medborgarförslag angående mätningar av luftburet pollen i Kronobergs län
har inkommit till Region Kronoberg. Regionfullmäktige beslutade § 33/2018 att
överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Pollenmätningar görs idag på 20 platser i Sverige och ger en prognos på ett
område på 5-7 mil om terrängen är av samma slag. De närmaste mätstationerna
finns idag i Nässjö, Bräkne- Hoby, Jönköping, Västervik, Hässleholm och
Kristianstad.
Förslagsställaren anser att en mätning i Kronobergs län vore lämplig eftersom
terrängen och vegetationen i områdena där mätningarna görs skiljer sig mycket
från Kronobergs län. Förslagsställaren föreslår även att mätningar av pollen kan
samköras med mätningar som görs i luftvårdsförbundet.
Region Kronoberg har tidigare haft pollenmätningar men avslutade mätningarna
2002 på grund av höga kostnader och ingen tydlig vinst för patienten, vilket
fortfarande är ett beslut man står fast vid. Mätningar i samråd med
luftvårdsförbundet är tyvärr inte aktuellt då sättet att mäta skiljer sig på flera
punkter bland annat frekvensen och valet av mätplats.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att Region Kronoberg inväntar en nationell lösning för placering och finansiering
av pollenmätning i Sverige samt
att därmed anse medborgarförslaget anses besvarat
Expedieras till

Förslagsställaren
Beslutsunderlag

 § 169 RSAU Svar på medborgarförslag – Mätstation för luftburet pollen i
Kronobergs län
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 Svar på medborgarförslag- Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg
 § 33 RF Fördelning av medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen
 Medborgarförslag - Mätstation för luftburet pollen i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 107 Regiondirektörens rapport
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor:
– Uppföljning av sommarperioden 2018 i hälso- och sjukvården. Sommaren bedöms
överlag ha fungerat bra utifrån förutsättningarna. Vissa områden har dock haft
problem och även värmen har haft en negativ påverkan. En fördjupad analys görs
nu av hälso- och sjukvårdsledningen.
– Småföretagsbarometern för Kronobergs län, juni 2018 (Företagarna/Swedbank).
Småföretagsbarometern är en konjunkturundersökning som redovisar småföretags
(0-49 anställda) uppfattning av det ekonomiska läget och deras förväntningar om
den närmaste framtiden. Kronobergs län har en konjunkturindikator på 95
(jämfört med rikets 69), vilket är den näst högsta i riket. Tillgång till personal med
rätt kompetens utpekas som en särskilt viktig faktor för att företagen ska växa.
– Svensk sjukvård i internationell jämförelse 2018 (Sveriges Kommuner och Landsting).
Rapporten jämför sjukvårdens kvalitet i ett antal länder baserat på statistik från
OECD, WHO och EU. Sverige har sammantaget högst kvalitet enligt de
parametrar som använts, och när det gäller kvalitet i förhållande till de resurser
som läggs på andra plats. För väntetider till operationer är Sverige på fjärde plats.
– Lägesrapport för arbetet med ny organisation för hälso- och sjukvården. Framtaget förslag
till organisation redovisas för regionstyrelsen för information. Fortsatt arbete med
förslaget kommer nu ske i samverkan med verksamheterna och de fackliga
organisationerna. Den nya organisationen beslutas och genomförs under hösten.
– Information om sjuktransporter, med anledning av skrivelse från Yngve Filipsson (L).
Händelsen som är bakgrund till skrivelsen berodde på att kommunikationen
mellan serviceresor, sjukvården och Växjö kommun inte fungerade. Enligt
regelverket är sjukvården ansvarig för patienten inom sjukvården, serviceresor
under transporten till dörren och kommunen i hemmet. Serviceresor har hittills i
år genomfört 2400 sjuktransporter, där fem avvikelser rapporterats. Arbete pågår
nu i samverkan med Växjö kommun för att förtydliga regelverket så att fler
liknande situationer inte ska uppstå i framtiden.
– Suzanne Frank (M) lyfter fråga om läget för tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP). Vad har framkommit genom de konsultinsatser som nu köps och har
väntetiderna förbättrats? Enligt uppgift ska köerna ha försämrats.
Regiondirektören informerar om konsulternas arbete. Närmast har brister i
schemaläggningen konstaterats, vilket nu åtgärdas genom införande central
schemaläggning, där besök bokas in automatiskt.
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– Yngve Filipsson (L) lyfter fråga om övergången från BUP efter 18-årsgränsen. Beslut har
fattats om flexibel övergång, men fortfarande uppger personal att kontakten
istället bryts. Charlotta Svanberg (S) informerar om de beslut som fattats. Flexibel
övergång från BUP beslutades första gången 2009, ett förnyat beslut som
förstärker innebörden har nyligen fattats av hälso- och sjukvårdsnämnden. Frågan
om verkställandet av besluten tas med till kommande möte.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Öberg (MP),
Martina Ericsson (SD), Suzanne Frank (M), Göran Giselsson (M), Sven Sunesson
(C), Yngve Filipsson (L), Roland Gustbée (M), Charlotta Svanberg (S), ersättaren
Eva Johnsson (KD), trafikdirektören Thomas Nilsson och hälso- och
sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson.
Föredragande

Martin Myrskog, regiondirektör
Bilaga

Skrivelse - Begäran att sjuktransporter tas upp som extra ärende på
Regionstyrelsen från Yngve Filipsson (L)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 108 Månadssammandrag maj och juli
2018 för Region Kronoberg
(18RGK108)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag maj 2018 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

I bilagor redovisas månadssammandrag för maj respektive juli 2018 för Region
Kronoberg.
Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. juli ett resultat på 131
mnkr vilket är en positiv avvikelse på 94 mnkr i förhållande till budget.
Helårsprognosen, från delårsrapport mars, pekar på ett överskott på 110 mnkr för
2018 vilket är 44 mnkr bättre än budgeterat. En ny prognos kommer att lämnas i
samband med delårsrapport augusti.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Michael Öberg (MP), Martina Ericsson (SD), Sven
Sunesson (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och hälso- och sjukvårdsdirektören
Per-Henrik Nilsson.
Föredragande

Jens Karlsson, ekonomi- och planeringsdirektör
Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna månadssammandrag för maj och juli 2018 för Region Kronoberg.
Expedieras till

Ekonomi- och planeringsdirektör
Beslutsunderlag







Månadssammandrag maj och juli 2018 för Region Kronoberg
Förslag till beslut - Månadssammandrag juli 2018 Region Kronoberg
Månadssammandrag juli 2018 Region Kronoberg (rev. 2018-08-20)
Förslag till beslut - Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg
Månadssammandrag maj 2018 Region Kronoberg (2018-06-18)

Paragrafen är justerad
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§ 109 Mobilitetsstöd till folkhögskolorna
2019 (18RGK1140)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor
budgetåret 2019 till 400 kronor per deltagarvecka.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen
fastställt ett schablonbelopp som rekommendation till ersättning för de
studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra
landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från regionen/landstinget
till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal
ersättning).
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019
även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås
rekommendationen för 2019 vara på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor
per deltagarvecka.
Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom SKL:s förslag till schablonbelopp.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor
budgetåret 2019 till 400 kronor per deltagarvecka.
Expedieras till

Ekonomi- och planeringsdirektör
Beslutsunderlag

 § 161 RSAU Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
 Förslag till beslut - Mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
 Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019
Paragrafen är justerad
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§ 110 Fördelning av statsbidrag avseende
psykisk hälsa (18RGK891)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa,
att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa,
att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa samt
att regionstyrelsen vid sammanträdet i november får en redovisning av
genomförd analys, målsättning och utarbetade handlingsplaner samt hur erhållet
statsbidrag använts.
Sammanfattning

Region Kronoberg har ansökt om statsbidrag avseende psykisk hälsa och blivit
beviljade totalt 20,3 miljoner kronor för 2018.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer fördelning av statsbidrag avseende psykisk
hälsa enligt följande:
– Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 410 000 kr
– Regionstyrelsen 3 920 000 kr
– Regionala utvecklingsnämnden 2 970 000 kr
Yrkanden
– Yngve Filipsson (L) lämnar följande tilläggsyrkande:
"att regionstyrelsen vid sammanträdet i november får en redovisning av
genomförd analys, målsättning och utarbetade handlingsplaner samt hur erhållet
statsbidrag använts."
– Suzanne Frank (M) yrkar bifall till Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Martina Ericsson (SD), Michael Öberg (MP),
Roland Gustbée (M), ekonomi- och planeringsdirektören Jens Karlsson samt
hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
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– Yngve Filipssons (L) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelsens arbetsutskotts
förslag och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen bifaller eller avslår Yngve Filipssons (L)
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anslå 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa,
att anslå 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
samt
att anslå 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende
psykisk hälsa.
Expedieras till

Ekonomidirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regional utvecklingsdirektör
Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 § 162 RSAU Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
 Förslag till beslut - Fördelning av statsbidrag av utvecklingsmedel i
primärvården angående psykisk ohälsa
 Beslutsunderlag - Fördelning av statsbidrag avseende psykisk hälsa
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 111 Regionstyrelsens årliga beslut om
Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet under 2017
(18RGK510)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen:
– AB Destination Småland
– RyssbyGymnasiet AB
– Kulturparken Småland AB
– Växjö Småland Airport AB
– AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
– ALMI Företagspartner Kronoberg AB
– Företagsfabriken i Kronoberg AB
– IT-plattform Småland & Öland AB
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 9 § ska regionstyrelsen i årliga beslut för varje sådant
aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Regiondirektören ska i enlighet med ”Riktlinje för regionstyrelsens uppsiktsplikt i
nämnder, bolag, stiftelser och föreningar” årligen avge ett yttrande till
regionstyrelsen. I yttrandet ska det för varje enskilt, av Region Kronoberg, heleller delägt bolag framgår om fastställt kommunalt ändamål med verksamheten
bedöms ha uppfyllts under föregående år och om verksamheten bedrivits i
enlighet med de kommunala befogenheterna.
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Regionstyrelsen ska bedriva uppsikt i den omfattning som är rimlig med hänsyn
till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det
årliga beslutet omfattar hel- och delägda bolag där Region Kronobergs ägarandel
är minst 33,3 procent. Beslutet omfattar inte Sideum Innovation AB som är ett
helägt bolag som hålls vilande och därmed bedrivs ingen verksamhet inom
bolaget.
Enligt regiondirektörens yttrande är bedömningen att verksamheten i de av
Region Kronoberg hel- eller delägda ägda bolagen AB Destination Småland,
RyssbyGymnasiet AB, Kulturparken Småland AB, Växjö Småland Airport AB,
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, ALMI företagspartner Kronoberg AB,
Företagsfabriken i Kronoberg AB samt IT-plattform Småland & Öland AB under
2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Regiondirektören noterar i sitt yttrande till regionstyrelsen att bolagen
Kulturparken Småland AB, Småland Airport och Almi Företagspartner
Kronoberg AB under ett antal år har budgeterat med, för verksamheten, relativt
stora underskott. Resultatet dessa år har sedan varit runt noll eller positivt. Även
om kommunallagens krav om att ”budgeten ska upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna” inte direkt omfattar bolagen så omfattas sådana juridiska
personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ av kravet om att kommuner och landsting ska
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Om bolaget skulle realisera de
budgeterade underskotten är det risk för att det egna kapitalet urholkas vilket inte
kan anses vara i linje med god ekonomisk hushållning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet 2017,
att den verksamhet som har bedrivits under 2017 i de av Region Kronoberg heloch delägda bolagen:
– AB Destination Småland
– RyssbyGymnasiet AB
– Kulturparken Småland AB
– Växjö Småland Airport AB
– AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
– ALMI Företagspartner Kronoberg AB
– Företagsfabriken i Kronoberg AB
– IT-plattform Småland & Öland AB
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har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna samt
att överlämna beslutet till regionfullmäktige för information.
Expedieras till

Regiondirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB
Beslutsunderlag

 § 163 RSAU Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs hel- och
delägda bolags verksamhet under 2017
 Förslag till beslut - Regionstyrelsens årliga beslut om Region Kronobergs heloch delägda bolags verksamhet under 2017
 Regiondirektörens yttrande över Region Kronobergs hel- och delägda bolags
verksamhet under 2017
 Sammanställning - Granskningar av Region Kronobergs hel- och delägda
bolags verksamhet 2018
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 112 Uppföljning av intern kontroll i
Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 (18RGK509)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017.
Sammanfattning

I Region Kronobergs reglemente för intern styrning och kontroll framgår att
regionstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de av
Region Kronoberg hel- och delägda bolagen.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag år 2017 omfattar de bolag där Region Kronobergs ägarandel är minst 33,3
procent.
Uppföljning av den interna kontrollen i Region Kronobergs hel- och delägda
bolag är baserad på bolagens återrapportering av den interna kontrollens
utförande år 2017. Uppföljningen påvisar inga brister i den interna kontrollen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna genomförd uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017.
Expedieras till

Kanslidirektör
AB Destination Småland
RyssbyGymnasiet AB
Kulturparken Småland AB
Växjö Småland Airport AB
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
ALMI Företagspartner Kronoberg AB
Företagsfabriken i Kronoberg AB
IT-plattform Småland & Öland AB

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

Beslutsunderlag

 § 164 RSAU Uppföljning av internkontroll i Region Kronobergs hel- och
delägda bolag år 2017
 Förslag till beslut - Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs heloch delägda bolag år 2017
 Uppföljning av intern kontroll i Region Kronobergs hel- och delägda bolag år
2017
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - AB Destination Småland
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - RyssbyGymnasiet AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Kulturparken Småland AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018 - Växjö Småland Airport
 Rapportering av internkontrollens utförande 2018- Regionteatern Blekinge
Kronoberg
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - ALMI Företagspartner
Kronobergs län AB
 Rapportering av internkontrollens utförande 2017 - Företagsfabriken i
Kronoberg AB
 Rapportering av interkontrollens utförande2017 - IT-plattform Småland och
Öland AB
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 113 Dokumenthanteringsplan inköp och
upphandling (18RGK1129)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt bifogad
handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Arkivmyndigheten ska
enligt arkivreglemente fastställa dokumenthanteringsplaner.
Dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling omfattar handlingar som
förekommer i hantering av inköp- och upphandlingsprocesser.
Dokumenthanteringsplanen omfattar även handlingar som fungerar som underlag
för registrering i IT-system och handlingar som är utskrifter från IT-system.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplan för inköp och
upphandling.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa dokumenthanteringsplan för inköp och upphandling enligt bifogad
handling.
Expedieras till

Kanslidirektör
Beslutsunderlag

 § 165 RSAU Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
 Förslag till beslut - Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
 Dokumenthanteringsplan inköp och upphandling
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 114 Bevarande- och gallringsplan för
administrativa handlingar
(18RGK1128)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar enligt
bifogad handling.
Sammanfattning

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Kronoberg. Enligt arkivreglemente
ska arkivmyndigheten fastställa bevarande- och gallringsplaner inom Region
Kronoberg.
Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av administrativa handlingar
fastställer hur administrativa handlingar ska hållas ordnade, sökbara samt anger
tidsfrister för bevarande och gallring.
Föreslås att regionstyrelsen fastställer bevarande- och gallringsplan för
administrativa handlingar inom Region Kronoberg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fastställa bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar enligt
bifogad handling.
Expedieras till

Kanslidirektör
Beslutsunderlag

 § 166 RSAU Bevarande och gallringsplan för administrativa handlingar
 Förslag till beslut - Bevarande och gallringsplan för administrativa handlingar
 Bevarande- och gallringsplan för administrativa handlingar
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 115 Framtidens kollektivtrafik i östra
Kronoberg (17RK2336)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett
övergripande förslag till trafikering för senare ställningstagande i regionstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet och
ansvarig för det regionala tillväxtarbetet utrett hur framtidens kollektivtrafik
mellan Växjö-Kalmar-Karlskrona kan se ut. Utredningen har genomförts av
konsultföretaget Trivector och belyser fem trafikeringsalternativ utifrån ett antal
aspekter.
Utredningen redovisades för regionstyrelsen § 262/2017. Regionstyrelsen
beslutade att rekommendera trafiknämnden att utreda möjligheterna att på kort
sikt förbättra samordning mellan buss och tåg, enligt det förslag som i
utredningen benämns Jämförelsealternativet. Jämförelsealternativet motsvarar i
stort dagens trafikupplägg, men med mer konsekvent takttidtabell för både tåg
och bussar.
Trafiknämnden har avgett yttrande i ärendet § 49/18 och beslutat att överlämna
detsamma till regionstyrelsen.
Kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län har därefter
haft överläggning i ärendet den 8 juni och kommit överens om att uppdra åt
kollektivtrafikmyndigheterna att titta på olika lösningar för ett mer integrerat och
attraktivt tågsystem i sydöstra Sverige. Utifrån de utredningar som är hittills är
gjorda och med den kunskap som finns ska ett övergripande förslag till trafikering
tas fram till september 2018 då ett nytt möte är planerat. Förslaget utgör sedan
underlag för vidare diskussioner regionerna emellan.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med regionala
kollektivtrafikmyndigheterna i Kalmar län och Blekinge län, bereda ett
övergripande förslag till trafikering för senare ställningstagande i regionstyrelsen.
Expedieras till

Regiondirektör
Trafiknämnden

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

Beslutsunderlag








§ 167 RSAU Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Förslag till beslut - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Tjänsteskrivelse - Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Uppdragsbeskrivning regionala kollektivtrafikmyndigheter (2018-06-08)
§ 49 TN Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg
Framtidens kollektivtrafik i östra Kronoberg.

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 116 Samverkansavtal mellan Region
Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län
och Linnéuniversitetet (18RGK1156)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har sedan den 1 april 2016 ett samverkansavtal med
Linnéuniversitetet för att öka samverkan med syfte att i större utsträckning uppnå
respektive organisations mål.
Region Kalmar län kommer från 2019, liksom Region Kronoberg har idag, att få
ett samlat regionalt utvecklingsansvar, såväl som ansvar för bland annat sjukvård
och kollektivtrafik. Båda regionerna samverkar med Linnéuniversitetet både som
regional utvecklingsaktör och som arbetsgivare.
I båda regionernas regionala utvecklingsstrategier finns mål som förutsätter nära
kopplingar och samverkan mellan forsknings- och kunskapssäten och samhällets
övriga aktörer.
För att samordna Region Kronobergs och Region Kalmar läns samverkan med
Linnéuniversitetet har ett nytt avtal tagits fram för alla tre parter. Det är i
sakinnehåll inga skillnader i avtalet, utan de fyra områden av gemensamt intresse
som fanns i det tidigare avtalet mellan Region Kronoberg och Linnéuniversitet
ligger kvar:
– Förbättrad hälsa
– Ökad förmåga att möta samhällets utmaningar
– Ökad innovationsförmåga och stärkt entreprenörskap
– Ökad attraktivitet
Skillnaden är att styrgrupp och arbetsgrupp kommer besättas av de tre parterna.
Styrgruppen kommer bestå av den politiska ledningen från Region Kronoberg och
Region Kalmar län (nu regionförbundet och landstinget) samt Linnéuniversitets
ledning. Arbetsgruppen ska bestå av representanter från respektive organisation.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet.
Expedieras till

Regional utvecklingsdirektör
Regionförbundet i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län
Linnéuniversitetet
Beslutsunderlag

 § 168 RSAU Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i
Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet
 Förslag till beslut - Samverkansavtal mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet
 Samverkansavtal mellan Region Kronoberg, Regionförbundet Kalmar län,
Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet
 Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
 LS § 95 Samverkansavtal med Linnéuniversitetet
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 117 Remissyttrande –
Myndighetsgemensam regional
indelning (FI/2018/00966/K)
(18RGK677)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Finansdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Region Kronoberg lämnar ett i stort sett likalydande svar som övriga regioner
inom ramen för det sydsvenska samarbetsavtalet. Synpunkterna på remissen
sammanfattas enligt följande:
– Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag på tio statliga myndigheter med
ny gemensam indelning, men förordar att fler myndigheter bör ha samma
geografiska indelning än de tio som är föreslagna.
– Region Kronoberg förordar en myndighetsgemensam regional indelning inom
den geografi som Regionsamverkan Sydsverige verkar.
– Nationella myndigheter utan regional indelning behöver utveckla ett tydligare
regionalt förhållningssätt.
– Region Kronoberg välkomnar utredarens förslag till beteckning på kommuner
på regional nivå och att dessa nu ska betecknas ”region”, med möjligheten för
varje region att avgöra om begreppet län ska användas efter det geografiska
namnet.
– Region Kronoberg tillstyrker utredarens förslag att fullmäktige respektive
styrelsen på regional nivå i lagstiftningen ska benämnas regionfullmäktige
respektive regionstyrelse.
– Benämning av samverkansregioner inom hälso- och sjukvård bör inkludera att
samverkan handlar om vård – förslagsvis Vårdsamverkan Syd, Vårdsamverkan
Sydost, Vårdsamverkan Väst för att tydliggöra för invånarna vad samverkan avser.
– Region Kronoberg tillstyrker Indelningskommitténs förslag att de medel som
idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas
från länsstyrelsernas förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten eller till de
organ som har det lagreglerade ansvaret.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

– Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det regionala
tillväxtarbetet. Region Kronoberg anser att länsstyrelsernas uppdrag bör ses över
och renodlas till att mer handla om tillsyn, tillstånd och annan rättstillämpning,
samt uppföljning och utvärdering.
– De statliga arbetstillfällena bör i högre utsträckning fördelas över landets
arbetsmarknadsregioner.
Förslag till beslut

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

Finansdepartementet
Beslutsunderlag

 § 170 RSAU Remissyttrande – Myndighetsgemensam regional indelning
(FI/2018/00966/K)
 Förslag till beslut - Myndighetsgemensam regional indelning
 Remissyttrande - Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
 Remiss: Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 118 Remissyttrande – Förslag till
ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser
(N2014/04348/MRT) (18RGK1110)
Beslut

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

Region Kronoberg har av Transportstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg har inget att erinra över förslaget till ändringar av regleringen
avseende marktjänster vid flygplatser.
Förslag till beslut

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

Transportstyrelsen
Beslutsunderlag

 § 171 RSAU Remissyttrande – Förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser (N2014/04348/MRT)
 Förslag till beslut - Remissyttrande - Ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser
 Remissyttrande - Förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid
flygplatser
 Följebrev - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av
marktjänster vid flygplatser.
 Missiv - Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster
vid flygplatser.
 Remiss av förslag till ändringar avseende regleringen av marktjänster vid
flygplatser.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 119 Vårdval Kronoberg Primärvård –
förlängning av avtal (16RK1722)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö Hälsoforum
AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB,
Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård
AB.
Sammanfattning

Enligt avtalet för Vårdval Kronoberg har parterna efter de första fyra åren option
på att förlänga avtalet med två år i taget. Optionen gäller under förutsättning att
vårdcentralen uppfyller av Region Kronoberg fastställda krav. Om optionsrätten
inte utnyttjas löper avtalet ut utan föregående uppsägning.
Nuvarande avtal för Vårdval Kronoberg löper ut 2019-02-28. Inför den
kommande avtalsperioden 2019-03-31 – 2021-02-28 är beslut om förlängning av
avtal aktuellt för följande vårdcentraler: Växjö Hälsoforum AB, Avonova vård i
Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB, Hälsocentralen Falken
AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård AB.
Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna optionsförlängning inom Vårdval Kronoberg för Växjö Hälsoforum
AB, Avonova vård i Kronoberg AB, Helsa Primärvård AB, Achima Care AB,
Hälsocentralen Falken AB, Capio Primärvård AB och Gränsbygdskliniken Vård
AB.
Expedieras till

Kundvalsenheten
Upphandlingschef
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Beslutsunderlag

 § 172 RSAU Vårdval Kronoberg Primärvård – förlängning av avtal
 Förslag till beslut - Optionsförlängning Vårdval Kronoberg
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 120 Svar på revisionsrapport:
Granskning av upphandlingsuppdrag
- från behovsanalys till
implementerat system (RIS)
(18RGK787)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system
(RIS) till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden för synpunkter på revisionens rekommendationer. Nedan
lämnas en sammanfattning av regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens
svar på revisorernas rekommendationer:
– Regionstyrelsen avser vidta åtgärder för att tillse att beredningstiden för
upphandlingar av system av denna storlek och karaktär påbörjas i god tid innan
befintliga avtal löper ut.
– Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ämnar inte vidta särskild
åtgärd avseende revisorernas rekommendation att genomföra ytterligare en
genomlysning av implementeringen av röntgeninformationssystemet, utan anser
att revisionens granskningsrapport mycket väl utgör underlag för åtgärder som
regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör ta i beaktande.
– Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden anser att den politiska
organisationen varit inblandad i ärendet på rätt nivå, efter den delegationsordning
som gäller, och att såväl regiondirektören som hälso- och sjukvårdsdirektören
vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga och möjliga. Därutöver har fullmäktige
fastställt arbetsordningar och reglementen för Region Kronobergs politiska
organisation 2019-2022 där arbetsutskottet ansvarar för att fastställa årlig
upphandlingsplan för upphandlingar över ett visst belopp. Därmed avser inte
regionstyrelsen vidta någon ytterligare åtgärd.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av upphandlingsuppdrag från
behovsanalys till implementerat system (RIS) samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Expedieras till

Revisorerna
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag

 § 173 RSAU Svar på revisionsrapport: Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS).
 Förslag till svar på granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till
implementerat system (RIS) - hälso- och sjukvårdsnämnden
 § 31 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av upphandlingsuppdrag från behovsanalys till implementerat system (RIS)
 Granskning av upphandlingsuppdrag - från behovsanalys till implementerat
system (RIS)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 121 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

 18RGK21-28 Upphandlingschef beslut 28/2018 – Tilldelningsbeslut
passagesystem.
 18RGK25-20 Regionjurist beslut 20/2018 - Utlämnande av allmän handling.
 18RGK21-31 Upphandlingschef beslut 31/2018 – Tilldelningsbeslut
delprojektledare i arbetet med regional planeringsatlas.
 18RGK21-32 Upphandlingschef beslut 32/2018 – Tilldelningsbeslut
sittsystem (hjälpmedel).
 18RGK21-33 Upphandlingschef beslut 33/2018 – Tilldelningsbeslut
biljettautomater.
 18RGK21-34 Upphandlingschef beslut 34/2018 – Tilldelningsbeslut
rekrytering.
 18RGK21-35 Upphandlingschef beslut 35/2018 – Tilldelningsbeslut
utvärderare för projekt samplanering.
 18RGK12-4 Regiondirektör beslut 4/2018 - Förordnande av t f
regiondirektör och sjukvårdsledare i särskild krisledning för perioden 2018-0709--2018-07-29 och 2018-08-13--2018-08-19.
 18RGK21-37 Upphandlingschef beslut 37/2018 – Tilldelningsbeslut
operationsartiklar inkl. engångsartiklar.
 18RGK15-15 Planeringsdirektör beslut 15/2018 - Remissyttrande Trafikplan
Växjö 2030.
 18RGK15-16 Planeringsdirektör beslut 16/2018 – Remissyttrande detaljplan
för del av Vita Korset 14 m.fl. (Norregårds förskola) i Älmhult, Älmhults
kommun.
 18RGK15-17 Planeringsdirektör beslut nr 16/2018 – Remissyttrande
detaljplan för del av Bergkvara 6:1., Räppe, Växjö kommun.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

 18RGK15-18 Planeringsdirektör beslut 18/2018 - Remissyttrande detaljplan
för del av Lekeryd 9:2 m.fl. (Trafikplats Lekeryd) i Alvesta tätort.
 18RGK29-26 Enhetschef vårdstöd beslut 26/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK25-21 Regionjurist beslut 21/2018 - Utlämnande av del av
information.
 18RGK33-5 Chef inom respektive enhet beslut 5/2018 Tillsvidareanställningar 2018-05-01--2018-05-31.
 18RGK19-9 Ekonomidirektör beslut 9/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten 22–110355-18*/1.
 18RGK19-10 Ekonomidirektör beslut 10/2018 - Mottagande av delgivning
från Kronofogdemyndigheten 22–110354-18*/1.
 18RGK34-12 Regionstyrelsens ordförande beslut 12/2018 Rättegångsfullmakt till Advokatbyrån Rosholm Dell att företräda Region
Kronoberg i mål nr 2289-18.
 18RGK34-13 Regionstyrelsens ordförande beslut 13/2018 Rättegångsfullmakt till advokatbyrån Rosholm Dell att företräda Region
Kronoberg i mål nr 444-18.
 18RGK15-19 Planeringsdirektör beslut 19/2018 - Remissyttrande detaljplan
för Wallin 1, Älmhults kommen.
 18RGK34-14 Regionstyrelsens ordförande beslut 14/2018 - Ombud till
årsstämma för Öresundståg AB.
 18RGK25-22 Regionjurist beslut 22/2018 - Överklagande av
Migrationsverkets beslut.
 18RGK15-20 Planeringsdirektör beslut 20/2018 - Remissyttrande detaljplan
för Åseda 14:121 m.fl. i Åseda samhälle, Uppvidinge kommun.
 18RGK26-3 FoU-chef beslut 3/2018 - Fördelning av medel till forskningsoch utvecklingsprojekt samt förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst
samt hälso- och sjukvård 2018.
 18RGK12-5 Regiondirektör beslut 5/2018 - Fördelning av bidrag för 2018
till politiska ungdomsorganisationer enligt delegation.
 18RGK12-5.1 Bilaga till Regiondirektör beslut 5/2018.
 18RGK21-38 Upphandlingschef beslut 38/2018 – Tilldelningsbeslut
talbokspelare.
 18RGK21-36 Upphandlingschef beslut 36/2018 – Tilldelningsbeslut
konditorivaror.
 18RGK21-39 Upphandlingschef beslut 39/2018 – Tilldelningsbeslut
utvärdering äldrehälsan Kronoberg.
 18RGK21-40 Upphandlingschef beslut 40/2018 – Tilldelningsbeslut Sveriges
kommuner och landsting (SKL) nationella kvinnofridssatsning 2018-2020.
 18RGK34-16 Regionstyrelsens ordförande beslut 16/2018 Rättegångsfullmakt till Advokatbyrån Rosholm Dell att företräda Region
Kronoberg i ärende 18RGK1207.
 18RGK34-15 Regionstyrelsens ordförande beslut 15/2018 - Befullmäktiga
arbetsrättsjuristerna vid Sveriges Kommuner och Landsting att företräda
Region Kronoberg i mål nr 2338-18.
 18RGK25-23 Regionjurist beslut 23/2018 – Gallringsbeslut.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

 18RGK29-31 Enhetschef vårdstöd beslut 31/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-30 Enhetschef vårdstöd beslut 30/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK15-21 Planeringsdirektör beslut 21/2018 - Remissyttrande detaljplan
för Portvakten 4 Öster, Växjö kommun.
 18RGK15-22 Planeringsdirektör beslut 22/2018 - Remissyttrande
planprogram för Södra stationsområdet (Stinsen 2 m.fl.), Älmhults kommun.
 18RGK15-24 Planeringsdirektör beslut 24/2018 - Remissyttrande detaljplan
för del av Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-Smedsgård) i Alvesta tätort, Alvesta
kommun.
 18RGK15-23 Planeringsdirektör beslut 23/2018 - Remissyttrande detaljplan
för del av Alvesta 14:56 (Kulturen) i Alvesta tätort, Alvesta kommun.
 18RGK29-27 Enhetschef vårdstöd beslut 27/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-28 Enhetschef vårdstöd beslut 28/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-29 Enhetschef vårdstöd beslut 29/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK20-14 Förhandlingschef beslut 10/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK20-15 Förhandlingschef beslut 11/2018 - Beslut om utfärdande av
skriftlig varning, enligt AB § 11, till anställd person inom Region Kronoberg.
 18RGK21-41 Upphandlingschef beslut 41/2018 – Tilldelningsbeslut
osteosyntesmaterial, trauma/ortopedi
 18RGK29-32 Enhetschef vårdstöd beslut 32/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-33 Enhetschef vårdstöd beslut 33/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-34 Enhetschef vårdstöd beslut 34/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-35 Enhetschef vårdstöd beslut 35/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-36 Enhetschef vårdstöd beslut 36/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-37 Enhetschef vårdstöd beslut 37/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK29-38 Enhetschef vårdstöd beslut 38/2018 - Avskrivning av fordran.
 18RGK33-7 Chef inom respektive enhet beslut 7/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-07-01--2018-07-31.
 18RGK33-6 Chef inom respektive enhet beslut 6/2018 Tillsvidareanställningar under 2018-06-01--2018-06-30.
 18RGK14-2 Kanslidirektör beslut 2/2018 - Begäran om utlämnande av
allmän handling.
 18RGK12-6 Regiondirektör beslut 6/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
 18RGK12-7 Regiondirektör beslut 7/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
 18RGK12-9 Regiondirektör beslut 9/2018 - Yttrande över kommunala
detaljplaner.
 18RGK12-8 Regiondirektör beslut 8/2018 - Yttranden över kommunala
detaljplaner.
 18RGK14-1 Kanslidirektör beslut 1/2018 - Begäran om utlämnande av
allmän handling.
 18RGK34-17 Regionstyrelsens ordförande beslut 17/2018 - Remissyttrande
över Träbyggnadsstrategi för Växjö kommun.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

 18RGK34-18 Regionstyrelsens ordförande beslut 18/2018 - Kronobergs läns
frikyrkoråd ansökan om bidrag på 75 000 kr
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-21

§ 122 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

 Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån som ersätter
Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i
Avgiftsbefrielseförsäkringen (cirkulär 2018:9).
 SKL Cirkulär 18:21 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.
 SKL Cirkulär 18:26 - Ny förvaltningslag.
 SKL Cirkulär 18:21 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker som
träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal
hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.
 SKL Cirkulär 18:23 - Överenskommelse om landstingens arbete med
krisberedskap och civilt försvar.
 SKL Cirkulär 18:24 - Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt
försvar.
 18RGK301-13 Protokoll vid ordinarie årsstämma, 2018-05-24.
 18RGK1138-1 Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting.
 18RGK659-3 Tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKL till
Patientmiljarden.
 15RK11-234 Beslut om förordnande av ledamot till
viltförvaltningsdelegationen i Kronoberg.
 18RGK301-10 Protokoll från styrelsemöte nr 142, 2018-04-12.
 SKL Cirkulär 18:21 - Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna
bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.
 SKL Cirkulär 18:26 - Ny förvaltningslag.
Paragrafen är justerad

