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Beslutande

Anders Henriksson (S), ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Christer Jonsson (C), vice ordförande
Pierre Edström (L)
Yvonne Hagberg (S)
Angelica Katsanidou (S)
Peter Wretlund (S)
Peter Högberg (S)
Christel Alvarsson (C)
Carl Dahlin (M), ersättare för Lennart Hellström (M)
Gudrun Brunegård (KD)
Anders Andersson (KD)
Linda Fleetwood (V)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)

Närvarande ersättare

Malin Anell (S)
Gunilla Johansson (S)
Henrik Nilsson Bokor (S)
Karin Helmersson (C)
Anette Rogö (C)
Johanna Wyckman (L)
Kaj Holst (M)
Eric Dicksson (KD)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Sara Kånåhols (V)
Claus Zaar (SD)
Britt-Marie Sundqvist (SD)

Justering

Justering sker digitalt

Paragrafer
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Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson
Ann-Sofie Dejke

Sekreterare
Johan Jarl
Ordförande
Anders Henriksson (S)
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Malin Sjölander (M)
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§ 188

Diarienummer 180711

Yttrande över promemorian Utökade möjligheter att
avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36)
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över promemorian
Utökade möjligheter att avansluta vårdgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36). Yttrandet överlämnas till
Socialdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har beretts möjlighet att senast den 4 december
2018 att yttra sig över promemorian Utökade möjligheter att avansluta
vårdgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet.
I promemorian föreslås förändringar i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd.
Sammanfattning av promemoria

Försäkringskassan föreslås få besluta att en anslutning till det elektroniska
systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om en vårdgivare allvarligt
har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd
och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.
Försäkringskassan föreslås vidare få besluta att en anslutning ska upphöra
om det tillkommit en person hos vårdgivaren som tidigare allvarligt har
åsidosatt reglerna inom det statliga tandvårdsstödet. Det gäller personer som
har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
hos vårdgivaren.
Samtliga vårdgivare föreslås även få en skyldighet att till Försäkringskassan
anmäla bland annat ändrade förhållande i kretsen av personer som har en
ledande ställning eller som på annat sätt har ett bestämmande inflytande hos
vårdgivaren.
Yttrande

Landstinget ser positivt på möjligheten att avansluta vårdgivare som
missköter sig från det statliga tandvårdsstödet då det säkerställer att
offentliga medel används på rätt sätt.
Landstinget önskar ett förtydligande av anmälnings skyldigheter för större
organisationer då texten förefaller rikta sig mer till exempelvis aktiebolag,
fåmansföretag och ekonomiska föreningar (sidan 11, 3.2).
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Handlingar
Sammanfattning av promemoria Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet (Ds
2018:36).

§ 189

Diarienummer 180717

Yttrande över Boverkets rapporter 2018:22
Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23
Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet
SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av
byggmaterial
Beslut
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över Boverkets
rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukter och 2018:23
Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU 2018:51
Resurseffektiv användning av byggmaterial. Yttrandet överlämnas till
Näringsdepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Boverket har kompletterat Boverkets tidigare förslag om dokumentationssystem för byggprodukter, en så kallad loggbok, vid nybyggnation av
byggnadsverk (rapport 2015:46) samt lämnat en slutrapport avseende metod
och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan, med beaktande av ett
livscykel-perspektiv.
Landstingsservice har yttrat sig enligt följande.
Yttrande

Landstinget i Kalmar län har inget att erinra gällande Boverkets rapporter
samt delbetänkandet från Kommittén för modernare byggregler.
Landstinget är en fastighetsägare med ett stort bestånd av för samhället
viktiga byggnader. Hur landstinget agerar har stor påverkan inom hela
byggsektorn. I många sammanhang inom hållbar utveckling har den
offentliga fastighetsägaren ett tydligt ansvar att gå före och visa övriga
byggsektorn i vilken riktning samhället bör sträva.
Remissernas föreslagna regeländringar och åtgärder är ett naturligt steg för
att minska resursslöseri och minska byggandets miljöpåverkan av
växthusgaser. Redan idag arbetar landstinget till många delar utifrån kraven
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enligt det som remisserna föreslår. För nyproduktion använder landstinget
frivilligt certifieringssystemet från SGBC (Sweden Green Building Council),
Miljöcertifiering enligt ”Miljöbyggnad”.
En ökad produktionskostnad ska ses till den nytta som aktörers ökade insikt
får för val av byggmetod och material och dess klimatpåverkan.
Uppgifter om vilka byggprodukter en byggnad innehåller och dess placering
i inom fastigheten kan utgöra känslig information för vissa objekt och bör
kunna undantas från krav på loggbok.
Handlingar
Sammanfattning över Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem
för byggprodukter och 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt
delbetänkandet SOU 2018:51 Resurseffektiv användning av byggmaterial.

§ 190

Diarienummer 180943

Revidering i Delegationsordning och rätt att
underteckna handlingar
Beslut
1. Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att
underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län att gälla från och
med den 5 december 2018.
2. Regionstyrelsen antar revideringen i Delegationsordning och rätt att
underteckna handlingar för Region Kalmar län att gälla från och med den
1 januari 2019.
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av den del
av delegationsordningen som rör personalutskottet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bakgrund
Landstingsstyrelsen antog den 11 november 2014 (§189, dnr 140641) en
delegationsordning med angivande av landstingets firmatecknare.
Med anledning av regionbildningen har kansliavdelningen gjort en översyn
av delegationsordningen. Ändringarna är rödmarkerade.
Överläggning
Yvonne Hagberg (S) föreslår att regionstyrelsen ska bifalla följande
tilläggsförslag:
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”Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att göra en översyn av den del
av delegationsordningen som rör personalutskottet.”
Ordförande föreslår att regionstyrelsen bifaller tilläggsförslaget.
Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Handlingar
1. Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i
Kalmar län.
2. Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Region Kalmar
län.

Justerandes sign

ProSale Signing Referensnummer: 634858

5 (5)

Signatursida
De a dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

Johan Jarl

Datum & Tid

2018-12-05 16:31:44 +01:00

Identifikationstyp

E-post (johan.jarl@ltkalmar.se)

Identifikations-id

idc39159a6dea54294a236e8b394109bf6

Namn

Malin Sjölander (M)

Datum & Tid

2018-12-05 17:31:58 +01:00

Identifikationstyp

E-post (malin.sjolander@ltkalmar.se)

Identifikations-id

id0bd4469827ea4c9d905334625016a5a1

Namn

Anders Henriksson (S)

Datum & Tid

2018-12-06 07:26:36 +01:00

Identifikationstyp

SMS (+46705176030)

Identifikations-id

id3f261482694b4abaa8b4f439ea4a09e6
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