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§ 177
Godkännande av föredragningslistan
Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan för sammanträdet.

§ 178
Val av justerare och tid för justering av protokoll
Regionstyrelsen utser Martin Kirchberg (SD) att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.
Justeringen sker digitalt senast den 13 december 2018.

§ 179

Diarienummer 180557

Sammanträdesplan 2019
Beslut
1. Med ändring av tidigare beslut:
– Fastställer regionstyrelsen sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen
samt regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning
enligt redovisat förslag.
– Föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige fastställer
sammanträdesdagar för regionfullmäktige 2019 enligt följande:
31 januari, 27 mars, 4 juni, 25 september och den 3-4 december.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta i övrigt att vardera
nämnd och beredning får besluta om sin sammanträdesplan med redovisat
förslag som inriktning.
Bakgrund
Sammanträdesplanen fastställdes av landstingsstyrelsen den 19 september
2018, § 128, samt av landstingsfullmäktige den 3 oktober 2018, § 75.
Därefter har vissa justeringar gjorts och sammanträdesplanen behöver därför
tas upp för beslut igen.
Nytt förslag till sammanträdesplan för 2019 avseende regionfullmäktige,
regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt
budgetberedning har upprättats inom kanslienheten, regiondirektörens stab.
Förslag på sammanträdesdatum för övriga instanser, förutom
pensionärsrådet, funktionshinderrådet, patientnämnden samt beredningen för
forskning, utveckling och e-hälsa, har tagits fram av kanslienheten.
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Respektive instans tar beslut om slutliga sammanträdesdatum utifrån
förslaget.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 2018-10-29.
2. Sammanträdesplan.

§ 180

Diarienummer 180942

Regionsamverkan Sydsverige – Reviderade stadgar
och handlingsplan
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner för sin del stadgar för Regionsamverkan
Sydsverige att gälla från 1 januari 2019.
2. Regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges
handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget.
3. Regionfullmäktige utser Anders Henriksson (S) samt Malin Sjölander (M)
till ledamöter i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige samt Christer
Jonsson (C) och Gudrun Brunegård (KD) till ersättare i styrelsen för
Regionsamverkan Sydsverige.
4. Regionfullmäktige utser Pierre Edström (L) till ledamot till årsmötena för
Regionsamverkan Sydsverige.
5. Regionfullmäktige överlåter beslutanderätt i fråga om nomineringar till
utskotten i Regionsamverkan Sydsverige till regionstyrelsen.
Bakgrund
Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den
korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015
genomfördes en systemanalys som kompletterades 2016 och ledde till ett
positionspapper inom infrastruktur, under 2017 konkretiserades detta och
Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för
infrastrukturplanering 2018-2029, där 28 av 34 objekt prioriterades av den
nationella nivån. Inom kultur har ett sydsvenskt samarbete utvecklats inom
professionell dans för att stärka dansen som konstform samt för att öka
tillgängligheten till dans för invånarna. Under 2018 beslutades om ett
positionspapper för kultur samt gjordes en överenskommelse med
Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för regional utveckling.
Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom
kollektivtrafiken i södra Sverige, en gemensam sydtaxa med gemensam
princip för gränsavdrag, positionspapper för kollektivtrafiken som kommer
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att följas av en aktivitetsplan. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper
för arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör vad regionerna
vill inom dessa områden och framöver kommer lösningsfokuserade avtal
med andra aktörer och strategier för påverkan, vilket innebär genomförande
av det som uttalats i positionspapperet. Vidare förs en fördjupad dialog med
marknadsaktörerna kring bredband, genomförs gemensam
kompetensutveckling inom bland annat kultur och övergripande fortsätter
dialoger med nationella utredningar och kommittéer, myndigheter och
departement, liksom man även fortsättningsvis kommer att lämna
gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre
Sydsverige.
Regionsamverkan är på god väg att etablera sig som en betydelsefull arena. I
de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket
representerar 26 procent av Sveriges befolkning vilket gör att
Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med och en röst andra
aktörer lyssnar till. Det handlar om samverkan med grannregioner, men även
med regering och riksdag, nationella myndigheter och kommuner samt andra
aktörer för att nå insatser som gynnar Skåne, Sydsverige och Sverige.
Landsting och region slås samman i Blekinge och Kalmar från 1 januari
2019, erfarenheter har gjorts under de tre år Regionsamverkan funnits vilket
föranleder att stadgarna har setts över.
Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutade om stadgar och
handlingsplan 2021 vid sitt möte den 27 september 2018 samt vid
representantskapets möte och därpå styrelsemöte den 19 oktober 2018.
Region Kalmar län avsätter 300 000 kronor för år 2019, 300 000 kronor för
år 2020 samt 300 000 kronor för år 2021 för Regionsamverkan Sydsverige.
Finansiering ryms inom beslutad budget.
Handlingar
1. Stadgar och överenskommelse för Regionsamverkan Sydsverige från 1
januari 2019 (beslutade av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige 27
september och 19 oktober 2018).
2. Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 (beslutad av
representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige 19 oktober 2018).
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§ 181

Diarienummer 180967

Verksamhetsövergång, mottagande av aktier, tillgångar
i pensionsstiftelse m.m. i samband med upphörande av
Regionförbundet i Kalmar län
Beslut
Regionstyrelsen lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
1. Regionfullmäktige godkänner att Regionförbundet i Kalmar län
– överlämnar verksamhet gällande regional utvecklingsverksamhet till
Region Kalmar län 1 januari 2019 till följd av att landstinget övertar det
regionala utvecklingsansvaret och bildar Region Kalmar län från och med
1 januari 2019.
– överlåter pågående projekt med aktuellt saldo med regionförbundet som
projektägare till respektive ny huvudman senast 31 december 2018.
– överlåter hela ansvaret för pensionsskuld och ansvarsförbindelse till
Region Kalmar län, både avseende förtroendevalda och anställda från 1
januari 2019 samt att Region Kalmar län övertar Regionförbundets ansvar
som pensionsmyndighet från och med den 1 januari 2019.
– överlåter Regionförbundets i Kalmar län tillgångar i SKL-pensionsstiftelse
till Region Kalmar län. Äganderätten övergår 1 januari 2019.
– överlåter Regionförbundets i Kalmar län aktier för IT Plattform Småland
& Öland AB, E22 AB och Industriellt Utvecklingscentrum, IUC
Träcentrum i Nässjö AB till Landstinget i Kalmar län till bokfört värde
senast 31 december 2018.
- överlåter inventarier, undantaget teknisk utrustning som datorer som finns
på Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel till Landstinget i
Kalmar län, utan kostnad senast 31 december 2018.
2. Regionfullmäktige beslutar att Region Kalmar län ska ansöka om
medlemskap i Sweden China Trade Council.
Bakgrund
Till följd av att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret från
regionförbundet den 1 januari 2019 och därmed bildar Region Kalmar län
har Regionförbundets styrelse den 25 oktober 2018 beslutat att:
– Överlåta Regionförbundets i Kalmar län aktier för IT Plattform Småland &
Öland AB, E22 AB och Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Träcentrum i
Nässjö AB till Landstinget i Kalmar län till bokfört värde senast 31
december 2018.
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– Regionförbundet ska avsluta sitt medlemskap i Sweden China Trade
Council och samtidigt förordat att Region Kalmar län ska bli medlem. (not:
Det är en följd av att medlemskap i denna förening inte kan överlåtas.)
– Överlåta pågående projekt med aktuellt saldo med regionförbundet som
projektägare till kommunförbundet respektive Region Kalmar län senast 31
december 2018.
– Inventarier, undantaget teknisk utrustning som datorer, som finns på
Nygatan överlåts till Kommunernas Hus i Kalmar AB och det som finns i
Bryssel överlåts till Landstinget i Kalmar län, utan kostnad senast 31
december 2018.
Nedan följer kort information om de aktier som överlåts.
E22 AB

En utbyggnad av väg E22 utbyggd till motorväg/fyrfältsväg mellan
Trelleborg och Norrköping skulle skapa stora vinster för både invånare och
företag. För att visa på enigheten mellan politik och näringsliv bildades E22
AB hösten 2006 av Region Blekinge, Region Skåne, Regionförbundet i
Kalmar län, Region Östergötland och Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren.
E22 AB arbetar med att ta fram fakta om utbyggnaden och dess effekter
samt att kommunicera dessa till beslutsfattare på alla nivåer. (200 aktier,
bokfört värde 20 000 kr, per 2017-12-31)
Träcentrum

Hela idén med Träcentrum bygger på samverkan mellan aktörer som kan
bidra med relevant kompetens. De arbetar med företag, högskolor,
branschorganisationer, myndigheter, fristående konsulter med flera. De
utvecklar och erbjuder tjänster inom tre högprioriterade områden.
Affärsutveckling, Produktutveckling och Produktionsutveckling. Inom dessa
tre områden genomför de utvecklingsprojekt och utbildningar. (10 aktier,
bokfört värde 10 000 kr, per 2017-12-31)
IT-plattform Småland Öland

IT-plattform för Småland & Öland syftar till att skapa en affärsmodell och
tillhandahålla ett affärssystem för en framtida lönsam och attraktiv
besöksnäring i Småland och på Öland. (75 aktier, bokfört värde 75 000 kr).
Vidare kommer Regionförbundets styrelse den 6 december att till följd av
regionbildningen besluta om att:
– Överlämna verksamhet gällande regional utvecklingsverksamhet till
Region Kalmar län 1 januari 2019 samt överlämna verksamhet gällande
primärkommunala frågor till Kommunförbundet Kalmar län 1 januari 2019.
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– Överlåta uppdraget som pensionsmyndighet till Region Kalmar län från 1
januari 2019.
– Överlåta hela ansvaret för pensionsskuld och ansvarsförbindelsernas värde,
samt tillhörande försäkringsavtal till Region Kalmar län, både avseende
förtroendevalda och anställda från 1 januari 2019. Värdet på
pensionsskulden uppgår till 5 000 310 kr och värdet på
ansvarsförbindelserna uppgår till 13 389 572 kr per 2017-12-31.
– Överlåta Regionförbundet i Kalmar läns tillgångar i SKLpensionsstiftelse till Region Kalmar län. Äganderätten planeras övergå den
1 januari 2019 men förutsätter en ansökan till länsstyrelsen som utvisar att
regionförbundet och landstinget är överens om att ansvaret flyttas över till
blivande Region Kalmar län.
När det gäller pensioner har styrelsen för regionförbundet varit
pensionsmyndighet. All hantering avseende pensioner föreslås gå över till
Region Kalmar län. Detta innefattar även den tjänstepension som de
anställda som går över till kommunförbundet har tjänat in under sin
anställningstid på regionförbundet. Det innefattar också pension för
förtroendevalda och personer som redan tidigare avslutat sin anställning på
regionförbundet.
Som en konsekvens av ovanstående överlåts regionförbundets
pensionsstiftelse som helhet till Region Kalmar län. Pensionsstiftelsen
redovisas som en ansvarsförbindelse. Värdet uppgår till 12 702 284 kr per
2017-12-31.
Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionförbundets styrelse den 25 oktober 2018,
§ 123
2. Årsredovisning 2017 Regionförbundet i Kalmar län.
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