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ETT GOTT LIV I ETT LIVSKRAFTIGT LÄN
Kronoberg ska vara ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle
som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det
skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra
efter sin förmåga och där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp
man behöver, när man behöver den. Det är välfärd!

Kronobergarnas hälsa ska vara jämlik
Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i hälsa är den gemensamt finansierade
hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa
möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. För att nå målet kring
jämlik hälsa är en framgångsrik samverkan med kommuner, näringsliv och den civila sektorn
viktig.
I Kronoberg ska vården vara nära
Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Vården ska flyttas närmare
patienterna. Möjlighet till fast vårdkontakt ska erbjudas. Vårt mål är att Kronobergarna i större
utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, t ex genom
självinläggning eller hembesök. Äldrehälsa Kronoberg är en förebild i detta arbete.
För att på ett bra sätt kunna tillhandahålla den vård som Kronobergarna behöver måste fler
vilja arbeta hos oss. Med god kompetensförsörjning och rätt använd kompetens minskar
behovet av hyrpersonal vilket är positivt för patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi.
Tillsammans med övriga regioner och landsting arbetar vi för ett oberoende av hyrpersonal till
1 januari 2019.
Kronobergs utveckling ska vara hållbar med sikte på framtiden
I all verksamhet och i alla investeringar för nya jobb måste vi ha ett genomgripande perspektiv
för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar,
fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region.

Anna Fransson (S)

Lennart Värmby (V)
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Michael Öberg (MP)

REGIONDIREKTÖRENS ORD
Budget för Region Kronoberg är inte bara en ekonomisk plan, utan är styrande för den
verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Budgetdokumentet bygger på det balanserade
styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden och är en treårsplan som
utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2020. Budgeten är en planering av
förväntade händelser som ska ske under perioden. De ekonomiska förutsättningarna utgör
ramen för ambitionsnivå och kräver tydliga prioriteringar och uppdrag.
Budgeten beskriver också en omvärldsanalys där de trender och händelser i vår omvärld lyfts
fram som kan påverka Region Kronobergs verksamhet. Region Kronobergs ledning och
styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av
hur inriktningen ska genomföras. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och
följas upp under hela perioden.
Invånarperspektivet talar om på vilket sätt Region Kronoberg ska möta invånarnas behov och
förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad Region Kronoberg behöver göra för att
rekrytera, behålla och utveckla sina medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet
beskriver hur Region Kronoberg ska använda sina resurser för att få en effektiv ledning och
styrning med hög kvalitet. Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi
som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Med utgångspunkt från budgetdokumentet
som beskriver vad som ska göras, ska regionstyrelsen och nämnderna fastställa
verksamhetsplaner som beskriver hur strategierna ska genomföras och hur målen ska uppnås.
Budget 2018-2020 med tillhörande verksamhetsplaner:
-

ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
ger en tydlig bild av vart Region Kronoberg ska och vad som
krävs för att nå uppsatta mål
översätter Region Kronobergs mål i konkreta handlingsplaner
styr så att Region Kronoberg använder resurserna rätt
styr så att Region Kronoberg följer beslutade strategier.

Martin Myrskog
Regiondirektör
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SAMMANFATTNING
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län och värdegrunden är Respekt för
människan. Det är det som är grunden i allt Region Kronoberg gör – hur regionen är mot
varandra och i mötet med kronobergarna, i beslut som fattas, vid prioritering av resurser, vid
utveckling och förändring av verksamheten, sätter mål, formar strategier och planerar
aktiviteter. Budgeten är det övergripande styrdokumentet som omsätter Region Kronobergs
vision och värdegrund till långsiktiga mål inom fyra perspektiv: Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling och Ekonomi. Region Kronoberg har formulerat fyra övergripande
långsiktiga mål, ett för varje perspektiv:
-

Nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet
Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
En effektiv verksamhet med hög kvalitet
Hållbar ekonomi i balans

De fyra långsiktiga målen har i budget brutits ner i inriktningsmål för budgetperioden.
Inriktningsmålen har styrtal kopplade till sig, som mäter och ska indikera om Region
Kronoberg rör sig i riktning mot målen. Utifrån inriktningsmålen formuleras också konkreta
uppdrag åt nämnderna, som därmed blir styrande för förvaltningarnas verksamhetsplaner
under aktuell budgetperiod. I verksamhetsplanerna omsätts regionfullmäktiges och
nämndernas inriktningsmål till konkreta aktiviteter och handlingsplaner.
Aktiviteter och handlingsplaner följs löpande inom verksamheterna och status- och prognos
bedöms varje månad för att möjliggöra resursoptimering. Avrapportering av aktiviteter och
handlingsplaner sker tre gånger per år, i delårsredovisningar i mars och augusti samt i
årsredovisning.

4

VÅR OMVÄRLD
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer.
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5.
Arbetsmarknad och näringsliv
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets antaganden för riket,
visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden 2016-2018.
Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget1
Detta är ett av kommun- och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

1

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
6

alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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LÅNGSIKTIGA
STRATEGIDOKUMENT
Framtidens Hälso- och sjukvård 2027
I framtiden kommer hälso- och sjukvården att stå inför andra möjligheter och utmaningar
jämfört med idag. Hälso- och sjukvården i Region Kronoberg ska ta fram en
utvecklingsstrategi som tar sikte mot år 2027.
Strategin som utgår från Kronobergarnas behov kommer att vara grunden i den långsiktiga
utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den ska tydliggöra en gemensam målbild och viktiga
utvecklingsområden, och på så sätt vara vägledande vid beslut och i det dagliga arbetet.
Ett färdigt förslag till strategi ska vara klart till sommaren 2017. Efter att strategin har fastställts
fortsätter arbetet med att förtydliga och implementera strategin.

Gröna Kronoberg 2025 – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga
Den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 – är en samlande strategi för
utvecklingen i Kronobergs län. Hållbarhet går som en grön tråd genom alla led i arbetet.
Strategin tas fram och följs upp av Region Kronoberg, men det krävs samverkan med andra
lokala och regionala aktörer för att målen ska kunna nås.
Gröna Kronoberg sätter upp en målbild – Öppna och hållbara livsmiljöer med
förnyelseförmåga – och slår fast tio mål (se Bilaga 3) var länet ska vara 2025. Gröna Kronoberg
2025 består av två målområden som är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden:
-

Regionen växer i öppna och hållbara livsmiljöer
Regionen växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga

Genomförandet sker genom ett antal understrategier och handlingsprogram, såsom exempelvis
Innovationsstrategin, Kompetensförsörjningsstrategin, Trafikförsörjningsprogram,
Folkhälsopolicy och Kulturplan.

Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg, 2016-2025
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län. Detta innebär
politiskt och ekonomiskt ansvar för den samhällsfinansierade regionala kollektivtrafiken i länet.
Syftet med Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län (TFP) är att tillhandahålla
långsiktiga mål och riktlinjer för hur kollektivtrafiken ska fungera i länet för invånare i olika
åldrar och för att stödja regionalt hållbar tillväxt. En god kollektivtrafik är organiserad så att
återkommande behov och sysslor - som att ta sig till och från jobb och skola, handla mat,
umgås med vänner och släkt, hämta barn, motionera och delta i föreningsliv eller
kulturaktiviteter - är lätta att hantera, för alla. Utifrån ett hållbart tillväxtperspektiv är det också
viktigt att kollektivtrafiken verkar för att stärka och knyta samman regionen och angränsande
regioner och viktiga noder i andra städer.
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TFP:s målbild sträcker sig till 2025; Hållbar kollektivtrafik för alla. Målbilden är uppdelad i fyra
målområden, Attraktivitet och användbarhet, Miljö och hälsa, Tillgänglighet för hållbar
regional tillväxt och Ekonomi, (se Bilaga 4).

Region Kronobergs värdegrund och policy
Alla i Region Kronoberg, oavsett yrkesroll, har ett gemensamt uppdrag: att verka för
kronobergarnas bästa. Det gör vi utifrån vår gemensamma värdegrund ”Respekt för människan: vi
bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten” samt vår policy ”Policy för lika möjlighet och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg”.
Värdegrunden är våra gemensamma värderingar och förhållningssätt. Den är basen för allt vi
gör – hur vi är mot varandra och i mötet med kronobergarna, i de beslut vi fattar, när vi
prioriterar våra resurser, när vi utvecklar och förändrar vår verksamhet, när vi sätter mål,
formar strategier och planerar aktiviteter.
Respekt för människan: vi bryr oss om, vi kan och vill, vi ser helheten, innebär bland annat att:
-

Vi bryr oss om kronobergarna, och vill deras bästa. För oss är alla människor lika
mycket värda.

-

Vi ser hela människan, och vi ser att det var och en av oss gör, ingår i ett sammanhang
och påverkar andra. Varje del bidrar till helhetsupplevelsen för den person som möter
oss.

-

Hos oss finns en vilja att göra saker bättre, utvecklas och göra det bästa för
kronobergarna.

-

Vi bryr oss om och tar ansvar för att våra resurser används där de kommer
kronobergarna bäst tillgodo. Vi strävar efter en hållbar, långsiktig utveckling –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Värdegrunden är också basen i vår policy. Policyn tydliggör vårt ansvar för de grundläggande
mänskliga rättigheterna samt vilka värden vi ska beakta när vi fattar beslut och utför vårt arbete
i vardagen.
Policyn består av fyra kapitel/rättigheter: Respekt och förbud mot diskriminering, Information och
delaktighet, Goda levnadsvillkor samt Den goda arbetsplatsen.
I policyn står bland annat att:
-

Vi utgår från rätten till respekt och förbud mot diskriminering. Vi bemöter alla på ett
respektfullt sätt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Vi har en nollvision för arbetsrelaterad ohälsa – ingen ska
komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete. Våra arbetsplatser ska ha ett
tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och där viljan till samverkan och levande
dialog är en självklarhet. Alla arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria och arbetstiden är
tobaksfri för alla medarbetare. På arbetsplatserna gäller nolltolerans mot trakasserier och
kränkande särbehandling.
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Perspektiv

INVÅNARE
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INVÅNARE
Region Kronobergs vision är Ett gott liv i ett livskraftigt län. Det innebär att Kronoberg ska vara
en öppen och välkomnande region som är attraktiv för boende, företag och besökare.
Mångfalden i Kronobergs län ses som en tillgång för den regionala tillväxten. Målet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Alla människor har rätt att respekteras för vem de är och ska inte diskrimineras på någon
grund.
Både kollektivtrafiken och flygplatsen är avgörande förutsättningar för arbete och tillväxt i
länet. Goda tågförbindelser med Stockholm, Göteborg/Oslo och Malmö/Köpenhamn är
viktiga. Flygförbindelsen med Stockholm är av stor betydelse.

FÖRTROENDET FÖR VERKSAMHETEN SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Både invånare och samarbetsparter ska uppleva att kvaliteten på Region Kronobergs
samhällstjänster är god. Region Kronoberg ska förvalta ett fortsatt högt förtroende för
verksamheten genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.
Region Kronoberg ska möta de legitima förväntningar och behov som invånarna har.

Mål
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Nöjd kund index (NKI) buss/tåg enligt
Kollektivtrafikbarometern
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Förtroende för hälso- och sjukvården
enligt Hälso- och sjukvårsbarometern
Kännedom om varumärket Region
Kronoberg

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

72 %

73 %

75 %

66 %

70 %

78 %

41 %

60 %

85 %

TILLGÄNGLIGHETEN TILL VERKSAMHETERNA SKA
VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet är
faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska fortsätta
arbetet med att förbättra tillgängligheten till sin hälso- och sjukvårdsverksamhet genom
fortsatta satsningar på bland annat e-hälsa och e-tjänster, ökad kvaliteten och ett effektivt
resursutnyttjande.

11

Under 2018 kommer Region Kronoberg arbeta intensivt för att bli oberoende av hyrpersonal
till 2019. Detta kan under en övergående period påverka väntetiderna negativt.
Alla patienter ska veta var och när man är i vårdkedjan och vem som ansvarar. Patientkontrakt
ska hålla samman vårdkedjan och bidra till att den sammanlagda tiden för vård blir så kort som
möjligt.
Viktigt för tillgängligheten är även att optimera utformningen av fastigheter och lokaler.
Invånarna ska erbjudas en högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård och
medarbetarna ska verka i ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö.
Kollektivtrafiken medverkar till att binda ihop Kronoberg med omvärlden. Tillgängligheten till
kollektivtrafiken är en viktig faktor för arbetspendling och betydelsefull när företag och
invånare väljer lokalisering. Med fler människor i arbete ges regionen ökade skatteintäkter som
kan bidra till välfärden. Region Kronobergs trafikutbud ska uppfattas som förutsägbart och
bestående över tid av såväl resenärer som övriga samhällsaktörer.
I den regionala kulturplanen för Kronobergs län fastställs att Region Kronoberg ska arbeta för
ett kulturliv med bredd och spets. Detta ska Region Kronoberg göra genom att stötta den
konstnärliga utvecklingen och arbeta för att kulturen ska nå länets invånare.

Mål
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)
Läkarbesök inom primärvård 7 dagar
Läkarbesök inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Behandling inom planerad specialiserad
vård 60 dagar
Andel telefontillgänglighet, primärvård - 0
dagar
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetid i telefon
Resandeökning
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av invånarna som har konto i
1177.se
Rimliga väntetider vård- eller
hälsocentral, Hälso- och
sjukvårdsbarometern
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

88 %

90 %

95 %

61 %

70 %

90 %

62 %

70 %

90 %

96 %

97 %

99 %

65 %

82 %

84 %

6,1 %
(9,8 miljoner resor)

3 % årligen
(10,3 miljoner resor)

3 % årligen
(10,9 miljoner resor)

31,7 % (okt 2016)

60 %

75 %

71 %

75 %

83 %

43 % (2016)

45 %

50 %

INVÅNARNAS VÅRD OCH HÄLSA SKA VARA NÄRA OCH
JÄMLIK
Region Kronoberg ska tillgodose alla invånares rätt till bästa uppnåeliga hälsa och likvärdig
tillgång till hälso- och sjukvård.
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Vården ska flyttas närmare patienterna genom mobila och digitala lösningar. Utveckling av
Äldrehälsa Kronoberg är en förebild i detta arbete. Målet är att Kronobergarna i större
utsträckning ska ha möjlighet att avgöra när och var de är i behov av vård, exempelvis genom
självinläggning2 eller hembesök.
Befolkningens fysiska och psykiska hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten,
d v s ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan
orättfärdiga skillnader. Faktorer som sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala
nätverk, kultur och miljöfrågor har stor betydelse för befolkningens hälsa. En jämlik vård som
är inriktad på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete stärker den sociala
hållbarheten i vår region. Kronobergarna skattar sin hälsa överlag som god eller mycket god,
men skillnader mellan män och kvinnor samt skillnader i socioekonomi kvarstår dock.

Mål
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukpenningtalet: kvinnor/män

14,6/7,3

13,0/7,0

10,0/6,6

1369

1600

1800

312 recept/1000
invånare

290 recept/1000
invånare

250 recept/1000
invånare

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Antal genomförda
3
läkemedelsgenomgångar per år
Antibiotikaförskrivning, antal recept per
4
1000 invånare

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Tillföra andra specialister för att underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 75 % allmänspecialister och max 25 %
övriga specialister. Vårdval Kronoberg ska stimulera till fler
specialistområden inom vårdvalet för att föra vården närmare
patienterna.
Vårdval plus ska avskaffas.

Kvalitetsuppföljningar inklusive läkarkontinuitet av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Inrätta modell för patientkontrakt.

Självinläggning innebär att patienter med konstaterad diagnos och upprättad kontakt med vården har möjlighet
att själv avgöra när de behöver bli inlagda för vård.
3 Avser genomförda läkemedelsgenomgångar med apotekare. Ersätter tidigare uppdrag om att Antalet
läkemedelsgenomgångar ska öka: regelbunden sammanvägd bedömning av äldres totala medicinering.
4 Nationell målnivå enligt STRAMAs (Samverkan mot antibiotikaresistens) rekommendationer är 250 recept/
1000 invånare
2
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Inrätta modell för fast vårdkontakt för patienten.
Inrätta familjecentraler på Teleborg i Växjö och i Alvesta.
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tillsammans med Folkhälsoberedningen årligen kartlägga hälsa
och ohälsa geografiskt samt socioekonomiskt i Kronoberg och ge
förslag på förebyggande åtgärder.
Vården ska flyttas närmare patienterna bland annat genom mobila
och digitala lösningar.
Personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom
ska regelbundet erbjudas hälsoundersökningar, detta för att stärka
gruppens hälsa generellt. Detta ersätter tidigare uppdrag om att
integrera somatisk och psykiatrisk vård.
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Perspektiv

MEDARBETARE
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Region Kronoberg arbetar utifrån medarbetarnas hela
arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/Behålla –
Avsluta.
Region Kronoberg ansvarar för att alla medarbetare har ett hållbart arbetsliv med en bra fysisk,
psykisk och social arbetsmiljö. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av
sitt arbete. Detta innebär ett tillåtande klimat där alla trivs, känner sig delaktiga och viljan till
samverkan och levande dialog är en självklarhet.

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter för alla. Goda arbetsvillkor
är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens och
kunna behålla, motivera och utveckla de medarbetare som Region Kronoberg redan har.
Region Kronoberg ska sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Att
säkerställa en god introduktion till nya medarbetare är också av stor vikt för att skapa trygga
medarbetare. Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap och socialt
liv. Inga osakliga löneskillnader ska finnas.
Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.
Inom stora delar av vårdsektorn påtalas bristen och svårigheterna att rekrytera läkare och
sjuksköterskor, dessa svårigheter återspeglas även inom Region Kronoberg.
Region Kronoberg ska erbjuda alla medarbetare lika villkor och möjligheter i arbetslivet samt
motverka diskriminering. Detta ska speglas i rekrytering och jämn könsfördelning. Att främja
mångfald utvecklar kvaliteten i verksamheten. Region Kronoberg ser och möter människor
som individer och ser möjligheter till utveckling.
Under 2018 kommer Region Kronoberg att fortsätta arbeta intensivt för att bli oberoende av
hyrpersonal. Detta är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv utan framförallt viktigt
ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.
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Mål
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Sjukfrånvaron

5,2 %

5,0 %

4,8 %

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Läkare

85 600

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår, Sjuksköterska

59 000

12 500

5 000

Läkare

<1

<1

<1

Sjuksköterskor

<1

<1

<1

Undersköterskor

<1

<1

<1

Administrativa tjänster

>1

>1

>1

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
5

Återbesättningsgrad

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
För att kunna omsätta Policy för lika rättigheter och möjligheter i en hållbar Region Kronoberg behöver
förtroendevalda och anställda öka sin kunskap om hur invånarnas mänskliga rättigheter
omsätts i praktiken. Region Kronoberg ska arbeta utifrån värdegrunden med respekt för
människan och ha god kunskap om ansvaret utifrån diskrimineringslagen.

Mål
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av medarbetarna som har haft
dialog om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomgått utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

~70 %

80 %

100 %

-

75 %

100 %

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsen

Intensifiera arbetet med att tillvarata nyanlända med
vårdkompetens.
Fortsätta utveckla hälsofrämjande arbetsplatser med bra
arbetsvillkor (attrahera, behålla och utveckla).
Erbjuda nyanlända med bekräftad vårdkompetens praktik inom
vården.

Antalet inom respektive yrkeskategori som anställs i förhållande till antalet som avslutat sin anställning hos
Region Kronoberg under perioden 1 januari till 31 december, mätt i heltidstjänster.
5
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Regionstyrelsen i samverkan
med HSN

Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få
del av externa projektmedel.
Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av hyrpersonal.
Delade turer ska avskaffas.
Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.
Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till
kompetensutveckling.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs mål är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär att Region
Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. I
kunskapsorganisationen Region Kronoberg ska all verksamhet så långt som möjligt bygga på
aktuell och evidensbaserad kunskap, annars gäller vedertagen beprövad erfarenhet. Region
Kronoberg uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning, innovation och
omvärldsbevakning. I första hand sker det genom samarbete med Linnéuniversiteten i enlighet
med det år 2016 upprättade samverkansavtalet.
Samhället står inför stora förändringar vad det gäller invånarnas krav och förväntningar på
välfärden. Hög kvalitet, valfrihet, direkt tillgång, snabb service och flexibla lösningar är
exempel på krav och förväntningar som Region Kronoberg ska leva upp till. Det är Region
Kronobergs skyldighet att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och att hushålla med
resurserna. I Region Kronobergs systematiska förbättringsarbete följer regionen upp,
analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten för att stegvis bli bättre. Region Kronobergs
verksamhetsutveckling bygger på samarbete över organisationsgränser och mellan professioner,
med invånarens bästa i fokus. Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som
genomsyrar hela sin verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till
kvalitetsutvecklingen för att nå Region Kronobergs gemensamma mål.
För att bedriva en effektiv verksamhet med hög kvalitet måste Region Kronoberg veta vart
regionen är på väg och hur insatserna påverkar målen för verksamheten. Personalen ska kunna
fokusera på verksamheters huvuduppgifter och en central uppgift är att minska byråkrati och
krångel. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem som
underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronoberg ligger bra till i många av de kvalitetsregister som regionen rapporterar till.
Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten
inom hälso- och sjukvården som ger möjlighet till högre effektivitet. Region Kronoberg
behöver bli bättre på att överblicka och planera tillgänglig kapacitet i relation till de
produktionskrav som finns. Region Kronobergs verksamhet är inte fullt ut organiserad för att
stödja patientens väg genom vården därför krävs ett fortsatt arbete med patientprocesserna.
Ett målmedvetet arbete med att utveckla personcentrerad vård med en tydlig utveckling av
vård utanför sjukhusen och egenvård kommer att krävas för att möta morgondagens patienter.
Att kollektivtrafiken ska vara det självklara valet för arbetspendlare och besökare gynnar både
Kronobergs utveckling och miljön. Region Kronoberg ska bygga en hållbar kollektivtrafik för
alla. Region Kronoberg ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafiken med särskilda
insatser mot valda målgrupper och specifika geografiska områden. Ett steg i riktning mot att få
fler kronobergare att åka kollektivt är att införa WIFI på Länstrafikens regionbussar och tåg.
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Mål
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

95 %

96 %

96 %

97 %

99 %

99 %

Antal belagda vårdplatser med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser

5,1

5,0

4,8

Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser

1,2

1,3

1,2

9,0 %

7,8 %

6

Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
7

Punktlighet regionbusstrafik RT +10
min

Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Vårdrelaterade infektioner

8

10 % (PPM 2016)

REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025.
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan
mellan olika intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och
det civila samhället. I Gröna Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som
ett sätt att skapa hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Det betyder att sätta utmaningarna i
centrum och att arbeta över sektorsgränser. Detta kräver ett arbetssätt som har en god
kunskap om nuläge och önskeläge och sedan välja insats för att nå målen. Gröna Kronoberg
lyfter fram arbetsmetoden den Gröna tråden, som består av ett antal delar som tillsammans lägger
grunden för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete. Det handlar om att skapa förutsättningar
för vad aktörerna arbetar med och hur de arbetar.
För att näringslivet i länet ska utvecklas måste innovationskraften och entreprenörsandan tas
till vara. Därför ska vi satsa på innovativa miljöer där forskning och entreprenörskap möts.
Social ekonomi är en viktig del av regionens hållbarhet som bidrar till bättre folkhälsa.

REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
Region Kronoberg ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens
klimatutmaningar är centrala tillsammans med en välmående befolkning. Verksamheten ska

RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
RT är förkortning för rättidighet som betyder i tid.
8 PPM är förkortning av punktprevalensmätning. Definitionen av PPM är: Antal patienter med infektion/totalt antal
patienter = xx %.
6
7
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bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala
miljömål uppnås.
Region Kronoberg ska fortsatt minska användning av fossila drivmedel i regionens fordon och
inom kollektivtrafikens samtliga fordon (buss, tåg och bilar). Vid resor i tjänsten ska det
kollektiva resandet vara det självklara valet. Region Kronoberg ska eftersträva användning av
förnyelsebara hälso- och sjukvårdsmaterial.
Den regionala utvecklingsstrategin, miljöprogram och den länsgemensamma folkhälsopolicyn
ska konkretiseras i ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030.

Mål
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Övriga indikatorer (följs upp vid delårsoch årsredovisning)
Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
Länstrafikens samtliga fordon (buss, bil
11
och minibuss)
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor
Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet
Öppna jämförelser miljö, ranking i riket
Andel återvunnet material av totala
12
avfallsmängden
Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med
år 2013

9

10

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

50 %

75 %

75 %

84,5 %

87 %

93 %

91 %

95 %

95 %

54 %

60 %

70 %

Plats 5

Plats 4

Plats 3

21 %

33 %

33 %

30 %

70 %

70 %

Målvärden för 2018 återfinns i Region Kronobergs miljöprogram 2014-2018.
Målvärden för 2020 tas fram i kommande process med nytt hållbarhetsprogram för Region Kronoberg.
11 Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
12 Exkl. matavfall
9

10
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Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Regionstyrelsen

Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling.
Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030 ska tas fram för Region
Kronoberg.
Fortsatt arbete med att underlätta patientens väg genom vården
genom utveckling av patientprocess för fler diagnoser.
Att utifrån aktuell ambulansutredning ge förslag till hur
ambulansorganisationen i länet kan optimeras.

Trafiknämnden

WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens regionbussar.
WIFI ska finnas tillgängligt på Länstrafikens tåg.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala
utvecklingsnämnden

Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och
utvecklingsarbete.
Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården,
särskilt grön rehabilitering.
Löpande utveckla och implementera eHälsoarbetet tillsammans
med länets vårdcentraler.
Tillsammans med kommunerna ska Region Kronoberg
kontinuerligt erbjuda småföretag och ideella organisationer
utbildning i att lämna anbud på offentlig upphandling.
Inventering av nyanländas kompetens med inriktning på
näringslivet.
Initiera nätverk för företag inom hjälpmedelsbranschen.

Kulturnämnden

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta okonventionella arenor för att
nå ut till fler människor, till exempel på äldreboenden och att
inkludera nyanlända i kulturaktiviteter.
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EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och därmed ge
regioninvånarna en god service i form av en säker och lättillgänglig hälso- och sjukvård,
välfungerande kollektivtrafik och ett rikt kulturutbud.
Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska Region Kronoberg utveckla verksamheten.
Region Kronoberg arbetar processorienterat, följer upp och utvärderar. Cheferna har ett
särskilt ansvar för att verksamheten håller sig inom de ekonomiska ramar som tilldelats i
budgeten. De ska löpande jobba med effektiviseringar för att säkerställa att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt samt för att öka kostnadsmedvetenheten hos sina medarbetare.
Region Kronoberg vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela verksamheten där
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå
gemensamma mål. Region Kronoberg ska arbeta med enkla och effektiva verksamhetssystem
som underlättar för chefer och medarbetare i vardagen.
Landsting och regioner ansvarar för två av de mest expansiva verksamheterna i det offentliga
Sverige, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Resurserna i form av personalens kompetens,
utrustning, med mera ska användas på ett sådant sätt att de ger största möjliga bidrag till att nå
målen nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Som ett led för att uppnå en hållbar ekonomi ska Region Kronoberg ha ett resultatmål över tid
om en procent. Det medför sammantaget årligen ett resultatkrav på ca 60 miljoner kronor,
motsvarande en procent av de samlade intäkterna för skatt, kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag.

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Region Kronobergs ansvar är att ha en sund finansiell hushållning samt att försäkra aktsam och
produktivt användande av offentliga medel. Antaganden om den samhällsekonomiska
utvecklingen ligger till grund för den ekonomiska planeringen. Ofta avviker dessa antaganden,
både på kostnads- och intäktssidan, från det verkliga utfallet. Därför måste den finansiella
planeringen innehålla en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de
svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar.
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En hållbar ekonomi i balans
Styrtal (kan mätas månadsvis)

Bokslut 2016

Målvärde 2018

Målvärde 2020

Resultat (%) i förhållande till
skatteintäkter, kommunalekonomisk
utjämning och generella statsbidrag

1,6 % (90 mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Självfinansieringsgrad, Länstrafiken
totalt

55,8 %

53,0 %

53,0 %

3,0 %

3,0 %

3,0 %

Ja, samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr

104,5 %

43 %

52 %

Övriga indikatorer (följs upp vid
delårs- och årsredovisning)
Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning (över en femårsperiod)
Betalningsberedskap – årets alla
dagar
Självfinansieringsgrad, investeringar
(årets investeringar i förhållande till
årets resultat + årets avskrivningar)

Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelse och nämnder att:
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder
Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnder och styrelser ska bedriva verksamheten inom tilldelad
budgetram. En viktig förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.
Fortsätta översyn och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region Kronoberg.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska arbeta aktivt med att minska
beroendet av hyrpersonal samt sätta mål och följa upp och
redovisa ordinarie personal, vikarier och hyrpersonal jämfört med
budgeterade tjänster per centrum.
Implementera ekonomistyrningsmodellen för att skapa bättre
förutsättningar att hålla budgeten.
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Finansiering
Finansieringen i budget 2018 baseras på skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och
Landsting(SKL) och Skandias pensionsprognos från april 2017. Delposterna inom
finansieringsbudgeten för 2018 och plan 2019-2020 framgår av tabellen nedan och utgår ifrån
aktuella förutsättningar i april 2017.
Budget 2018 innebär att finansieringen stärkts med 371 mnkr jämfört med budget 2017 och
förväntas uppgå till 5 935 mnkr för 2018.
Finansiering, mnkr
Utfall
2016

Prognos
2017

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Skatter
Preliminärskatt

4 349

4 543

4 555

4 857

5 029

5 218

-13

-28

0

0

0

0

Inkomstutjämningsbidrag

861

930

911

962

998

1 036

Kostnadsutjämningsavgift

-165

-182

-175

-199

-202

-209

44

45

45

45

46

46

Regleringsavgift

-91

-77

-93

-94

-100

-111

Bidrag läkemedel inom
förmånen

460

499

445

510

530

540

59

44

60

44

31

19

5 504

5 773

5 747

6 125

6 332

6 539

21

34

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-14

-35

-34

-53

-72

-89

varav finansiell del
pensioner

-10

-34

-33

-49

-68

-85

5 511

5772

5 725

6 097

6 285

6 470

Avräkning skatteintäkter
Utjämningssystemet och
generella statsbidrag

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet samt
generella statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Finansiering 2018-2020, jämfört med utfall 2016 och prognos 2017

Skatteintäkter
Skatteintäkterna motsvarar ca två tredjedelar av Region Kronobergs totala intäkter.
Skatteintäkterna är beroende av samhällsekonomins utveckling samt den skattesats som
fastställs av Region Kronobergs förtroendevalda.

Skattesats 2018
Skattesatsen fastställs till 12,00 procent. Budget för preliminärskatt och avräkning utgår utifrån
regeringens fastställda uppräkningsfaktorer och enligt SKLs prognos från april 2017.
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Kommunalekonomisk utjämning
Beloppen i utjämningssystemet baseras på preliminära uppgifter i april 2017. Det kommer att
kompletteras med tillskott enligt regeringens budgetproposition. Det slutliga utfallet av
utjämningen för 2018 fastställs i december 2017.
Totalt för 2018 erhålls preliminärt 714 mnkr för utjämningen det är 26 mnkr högre än budget
för 2017. Utjämningen för 2018 påverkas av Region Kronobergs förändringar i skatteunderlag,
kostnadsstrukturen och förslag enligt regeringens budgetproposition.
Generella statsbidrag
Regeringen avser att i nära samarbete med berörda aktörer fortsätta arbetet med samordnade
och angelägna utvecklingsinsatser inom läkemedelsområdet. Dessutom avser regeringen att i
samarbete med SKL åstadkomma en långsiktigt hållbar hantering av statens bidrag till
regionerna/landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånen.
Bidrag för läkemedelsförmånen uppgår enligt överenskommelse för 2017 till 499 mnkr..
Statsbidrag för läkemedelsförmånen budgeteras efter antagande och bedömning av SKL till
510 mnkr för 2018.
De tio miljarder till välfärden som är beslutade kommer dels att fördelas via det
kommunalekonomiska utjämningsanslaget dvs. i kr/invånare, dels med en fördelningsnyckel
där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. Av tillskottet som fördelas per invånare
erhåller kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas
med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen
20 procent. Under åren fram till 2021 sker en successiv ändring så att mer och mer av bidraget
går via den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag och från år 2021 är
tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som
generellt statsbidrag.
Finansiella intäkter och kostnader
Budgeten för finansiella kostnader åren 2018-2020 avser till största delen Skandias
prognostiserade finansiella kostnad för intjänandedelen på pensionsskulden för respektive år.
Den finansiella kostnaden för pensioner består av ränte- och basbeloppsuppräkningar. För
2018 budgeteras den finansiella kostnaden för pensioner till 49 mnkr. Finansiella intäkter för
placerade medel för att säkra utbetalningar för kommande pensioner, är budgeterade till 20
mnkr för 2018 och 2019 samt med 15 mnkr för 2020.
Övriga finansiella kostnader och intäkter avser framförallt bankavgifter, ränteintäkter och
avkastning i kapitalförvaltningen.
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Resultatbudget 2018-2020
Region Kronobergs budget för år 2018 ger ett resultat på 66 mnkr kronor, se resultatbudget
för planperioden nedan.
Resultatbudget, mnkr
Utfall
2016
Verksamhetens nettokostnader

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

-5 215

-5 466

-5 800

-5 968

-6 117

-206

-197

-231

-247

-283

-5 421

-5 663

-6 031

-6 215

-6 400

Skatteintäkter

4 336

4 555

4 857

5 029

5 218

Generella statsbidrag och
utjämning

1 168

1 193

1 268

1 303

1 321

18

12

25

25

20

Finansiella kostnader

-11

-34

-53

-72

-89

Varav finansiell del pensioner

-10

-33

-49

-68

-85

5 511

5 726

6 097

6 285

6 470

90

63

66

70

69

1,6 %

1,3 %

1,1%

1,1%

1,1%

Avskrivningar
Summa
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

Summa Finansiering
Årets resultat
Resultat i förhållande till
skatteintäkter,
kommunalekonomisk utjämning
och generella statsbidrag

Resultatbudget 2018-2020 jämfört med 2016 och 2017

Region Kronobergs nettokostnader för verksamheten budgeteras bli 6 031 mnkr för 2018,
vilket innebär en budgeterad ökning med 6,5 % jämfört med budget 2017, (2019 : 3,1 %, 2020:
2,9%). Det budgeterade resultatmålet är 66 mnkr för 2018, vilket motsvarar 1,1 % av
skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.
Känslighetsanalys
Oförutsedda händelser kan få avgörande betydelse för Region Kronobergs ekonomi, vilket
innebär att regionen behöver ha finansiell beredskap på både kort och lång sikt. Tabellen
nedan visar hur förändringar med en procentenhet för kostnader för personal, hyrpersonal,
köpt vård, trafik, läkemedel samt skatteunderlag påverkar regionens resultat.
Resultatförändringarna bygger på belopp från 2016 års bokslut.
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Känslighetsanalys, mnkr
Resultatpåverkan vid förändring
med 1 %
Personalkostnader inkl soc avg

34,3

Kostnad för hyrpersonal

1,6

Kostnad för köpt vård

4,7

Kostnad för Trafik

7,5

Kostnad för läkemedel

6,5

Skatteintäkter

43,3

Driftsramar per nämnd
Nedan redovisas preliminära driftsramar för nämnderna under perioden 2018-2020.
Driftsramarna är preliminära då interna budgetposter kan komma att förändras.
Regionfullmäktige fastställer definitiva driftsramar per nämnd i november.
Preliminära driftsramar
Belopp i mnkr
Hälso-och sjukvårdsnämnd

Budget
2017*

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

3 845

3 901

3 911

3 891

319

323

329

340

Regional utvecklingsnämnd

56

58

58

58

Kulturnämnd

56

61

59

59

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

10

10

10

10

1 019

1 062

1 072

1 072

358

615

776

970

5 663

6 031

6 215

6 400

Trafiknämnd

Vårdval (Primärvård & Hud)
Regionstyrelsen
Summa
Förändring jämfört med föregående år

*Budgetram 2017 per nämnd avstämt på Regionfullmäktige 2017-04-26
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Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
En specificering av förändringar jämfört med 2017 för respektive nämnd redovisas i Bilaga 1.
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Hälso och sjukvårdsnämnd

20,8

20,8

20,8

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

35,5

45,2

25,2

Resurstillskott

56,3

66,0

46,0

Trafiknämnd

0,4

0,4

0,4

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

3,8

9,8

20,8

Resurstillskott

4,2

10,2

21,2

Regional utvecklingsnämnd

0,3

0,3

0,3

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

1,4

1,4

1,4

Resurstillskott

1,7

1,7

1,7

Kulturnämnd

0,0

0,0

0,0

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

5,5

2,7

2,7

Resurstillskott

5,5

2,7

2,7

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola

0,1

0,1

0,1

Kompensation lönerevision (ej avtal 2018-2020)

-0,1

0,1

0,1

Resurstillskott

0,0

0,2

0,2

Vårdval och tandvårdsstöd

43,2

53,1

53,1

Resurstillskott

43,2

53,1

53,1

2,4

2,4

2,4

201,5

212,5

251,8

53,1

140,6

231,1

62,7

127,0

257,0

418,3

612,4

SUMMA Förändringar jämfört med 2017
367,8
*Löneavtal (2018-2020) fördelas efter utfall till respektive nämnd och år

552,0

737,2

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

SUMMA

Regionstyrelsen
Kompensation lönerevision (inkl. avtal 2018-2020)
Resurstillskott
Löneavtal 2018-2020*
Uppräkning ram (2019-2020)

SUMMA
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Kapiteringsersättning till vårdval och barntandvård
Vårdersättning Vårdval Kronoberg
Uppräkning för vårdersättning Vårdval Kronoberg görs med 2,7 procent för år 2018 enligt
LPIK inklusive läkemedel (SKL:s prognos 27 april 2017).
Vårdersättningen 2018 uppgår därmed till följande uttryckt i kronor per listad och år.
Vårdersättning per listad och år
Belopp i kr
Vårdersättning, 2017

3 865

Uppräkning, LPIK inkl. läkemedel (2,7 %)

104

Vårdersättning, 2018

3 969

Inklusive 2 % momsersättning

4 048

Barntandvårdspeng
Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 3,3 procent (LPIK exklusive läkemedel).
Barntandvårdspengen för år 2018 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och
år:
Barntandvårdspeng,
kronor per barn och år
á pris 2017
Behandlingsområde 3-19 år

Uppräkning

á pris 2018

1 357

45

1402

Områdesansvar 0-2 år

274

9

283

Områdesansvar 3-19 år

171

6

177
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Investeringsram
Regionfullmäktige beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår
beslutar regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram för investeringar år 2018 uppgår till totalt 697 mnkr. De kommande åren står
Region Kronoberg inför stora investeringar. Investeringsnivån för planperioden påverkar
avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad.
Planerad nivå på resultatet och avskrivningar för de tre åren, ger en finansieringsgrad i
genomsnitt på 43 procent. Det långsiktiga målet är självfinansiering, det vill säga en
finansieringsgrad på 100 procent. Resultatutvecklingen de kommande åren är därför
avgöranden för att de finansiella lånekostnaderna inte ska bli för stora. Regionfullmäktige
beslutar inför budgetåret om investeringsram. I början på aktuellt budgetår beslutar
regionstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan.
Investeringsram 2018-2020
Budget
2018
Budgeterat resultat

Plan
2019

Plan
2020

66

70

69

Avskrivningar

231

247

283

Summa utrymme för
självfinansiering av investeringar

297

317

352

Fastigheter och utrustning i
samband med
fastighetsinvesteringar

542

735

525

Investering i medicinteknik (MT),
återanskaffning

80

80

80

Investering i informationsteknik
(IT)

33

33

33

Inventarier intäktsfinansierad
verksamhet

20

20

20

Bredbandsutbyggnad

10

10

10

Övriga inventarier

12

12

12

697

890

680

43 %

36 %

52 %

Summa
Självfinansieringsgrad
Genomsnitt 2018-2020

44 %

Investeringsram och självfinansieringsgrad 2018-2020

Fastighetsinvesteringar
Region Kronoberg står inom den närmaste tioårsperioden inför omfattande förnyelse,
förändringar och nybyggnationer avseende de tre sjukhusområdena; Växjö Centrallasarett
(CLV), Sigfridsområdet och Ljungby Lasarett(LL). Region Kronoberg ska förbättra
tillgängligheten genom att utforma fastigheter och lokaler för att våra patienter ska få en
högkvalitativ och framtidsanpassad hälso- och sjukvård. Nedan följer en kortfattad redovisning
av de projekt inom fastighetsinvesteringar som planeras under perioden 2018-20 inom
projekten för beslut i regionstyrelsen ingår även utrustningskostnader.
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Beslutade projekt i styrelsen/fullmäktige
-

-

-

Vuxenpsykiatrins nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas
hösten 2017 och pågår till slutet av 2019.
Habiliteringens nya lokaler har beslutats i regionfullmäktige juni 2016. Projektering
pågår och markarbeten för ledningar påbörjades i mars 2017. Nybyggnaden påbörjas i
slutet av 2017 och pågår till årsskiftet 2018/19.
Investeringsbeslut för ombyggnad av vårdavdelningar på LL är fattat i regionstyrelsen
december 2016. Ombyggnaden påbörjas i början av 2018 och pågår till slutet av 2021.

Planerade projekt för styrelsebeslut
-

-

-

Utredning för en samordnad hjälpmedelscentral mellan regionen och Växjö Kommun
samt eventuellt övriga kommuner pågår. I källarplanet planeras även för en tilläggsyta
till det medicinska arkivet. Beslut från respektive kommun tas under våren 2017.
Därefter fortsätter arbetet med underlag för investeringsbeslut för en etablering i gamla
dosapotekets lokaler (E56) på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för restaurang och konferens på Sigfridsområdet.
Utredning av nya lokaler för rättspsykiatriska regionkliniken på Sigfridsområdet.
Planering för att genomföra familjecentral under 2017 pågår, därefter planeras för en
omdisponering av vårdcentralen Teleborg inför den förväntade befolkningsökningen
inom området.
Alternativa planeringsunderlag skall tas fram för LL enligt styrelsebeslut avseende
akutkliniken/ambulans och operationsverksamhet samt röntgenverksamheten.
Nya lokaler för specialisttandvårdens flytt från hus Q2 på CLV.
Förändrade lokaler för dialys, sterilcentral, IVA, ortopedmottagning på CLV.
I CLV:s planering ingår förslag om nybyggnad av hus L, som planeras för bland annat
neonatalavdelning, förlossning, vårdavdelningar, patologi, samlad barnverksamhet och
röntgen/fys-lab.

Investering fastigheter och återanskaffning
Avser utbyte av fastighetstekniska installationer/komponenter samt verksamhetsförändringar
inom fastighetschefens delegation. Följande större insatser planeras under perioden:
-

Ställverksbyte på CLV enligt tidigare regionstyrelsebeslut.
Byte av ventilationsaggregat.
Byte av kökskyla på CLV.
Fönsterbyte på LL-området.
Nytt lås- och passagesystem.
Ombyggnad av VC Kungshögen på LL, avser framförallt en teknisk upprustning av
lokalerna.
Ombyggnad av Ekhagen till en modern konferensanläggning vid Grimslövs
folkhögskola,10 mkr under 2018.
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Investering medicinteknik och återanskaffning
Utrustningsstrukturen är gammal och i det fortsatta arbetet för budget 2018-2020 har en
återinvesteringsplan tagits fram för den medicintekniska utrustningen.
IT-investeringar
Ramen avser det planerade utbytet under 2018-2020. Den årliga uppräkningen av
driftkostnader täcker behovet med tillskott för utökningar.
Intäktsfinansierad verksamhet
Planerade investeringar i inventarier, utrustning och mindre verksamhetsanpassningar är 20
mnkr/år för de intäktsfinansierade verksamheterna. De intäktsfinansierade verksamheterna
bedömer själva sitt investeringsbehov avseende inventarier och utrustning och finansierar
själva sin avskrivningskostnad. Detta gäller för rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval
Kronoberg, del av tandvårdscentrum, mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt
hjälpmedelscentralen inom primärvårds- och rehabcentrum.
Bredbandsutbyggnad
Målet i antagen bredbandsstrategi är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag i
Kronobergs län ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och att huvuddelen av de mobila tjänster som
används inte hindras av geografiska tekniska begränsningar. Bredbandsstrategin är antagen i
Regionfullmäktige i juni 2016 och har tagits fram i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i
Kronobergs län, Region Kronoberg och företrädare för länets kommuner. Marknaden
uppskattar att en investering på ca 800-900 mnkr krävs för att uppfylla målet ”Ett uppkopplat
Kronoberg”. Region Kronoberg kan genom sitt utvecklingsansvar därmed åta sig en risk att
maximalt finansiera 10 % av denna investering över tid. I denna budget avsätts 10 mnkr per år
2018-2020 som sedan får utvärderas och bedömas i varje ny budgetberedning.
Övriga inventarier och konstnärlig utsmyckning
Här ryms investeringar i konstnärlig utsmyckning samt oförutsedda investeringar under året.
Enligt plan är det 12 mnkr/år.
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Finansieringsbudget
Finansbudget, mnkr
Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat

90

62

66

70

69

Avskrivningar

206

213

231

247

283

Avsättningar

102

129

183

206

256

Rörelsekapitalförändring

-36

0

-300

0

0

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

362

405

181

523

608

Investeringsverksamhet

-283

-432

-697

-890

-680

Förändring långfristiga
fordringar och skulder

-60

0

0

0

0

19

-27

-516

-367

-72

115

-27

-216

-367

-72

Förändring likvida medel

Egenfinansiering av
investeringar

Låneram
Region Kronobergs stora planerade investeringsbehov den kommande femårsperioden ställer
krav på att likviditet finns.
För att säkerställa tillgången till likviditet ska regionfullmäktige i samband med beslut om
budget även besluta om nyupplåning och refinansiering samt kredit. Medel från
överlikviditetsförvaltningen kan tas i anspråk för att finansiera investeringarna, men ett
upplåningsbehov kan eventuellt ändå uppstå under 2018. Med anledning av detta beviljar
regionfullmäktige under 2018 låneram på 300 mnkr samt att den av regionfullmäktige
beslutade krediten kvarstår.
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BILAGOR
Bilaga 1 Förändring av ramar per nämnd jfr med 2017
Hälso och sjukvårdsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

20,8

20,8

20,8

Bättre flöden i vården

25,0

20,0

-

Uppräkning av ram

23,3

23,3

23,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

-12,8

1,9

1,9

SUMMA volymförändringar

56,3

66,0

46,0

Resurstillskott/effektiviseringar

Trafiknämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,4

0,4

0,4

Wifi region bussar och tåg

5,0

5,0

5,0

Uppräkning av ram

0,5

0,5

0,5

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

3,6

9,3

9,3

-

-

11,0

ERTMS – europeiskt styrsystem för järnvägstrafik

-2,5

-2,5

-2,5

TFP ("Pågatåg Markaryd - Halmstad) (justering
tidigare beslut)

-2,8

-2,5

-2,5

SUMMA volymförändringar

4,2

10,2

21,2

Resurstillskott/effektiviseringar

Revidering tidigare beslut:
Indexuppräkning, entreprenadavtal
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Regional utvecklingsnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,3

0,3

0,3

Projektkompetens för externa projektmedel

0,6

0,6

0,6

Inventering av nyanländas kompetens med
inriktning på näringslivet

0,6

0,6

0,6

Uppräkning av ram

0,2

0,2

0,2

SUMMA volymförändringar

1,7

1,7

1,7

Resurstillskott/effektiviseringar

Kulturnämnd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2019

2020

0,0

0,0

0,0

Utvecklingsmedel Kultur i vården / språkstegen
mm

1,0

1,0

1,0

Bidrag till Kulturparken permanent
migrationsutställning

3,0

0,2

0,2

Uppräkning av ram

1,5

1,5

1,5

SUMMA volymförändringar

5,5

2,7

2,7

Resurstillskott/effektiviseringar

Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)

0,2

0,4

0,4

SUMMA volymförändringar

0,0

0,2

0,2

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram
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Vårdval & Tandvårdsstöd
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr

2018

2019

2020

Resurstillskott/effektiviseringar
Uppräkning av ram

26,0

26,0

26,0

8,2

18,1

18,1

9,0

9,0

9,0

43,2

53,1

53,1

Tidigare beslut (Budget 2017-2019
Revidering tidigare beslut
Kompensation befolkningsökning

SUMMA volymförändringar

Regionstyrelsen
Förändringar 2018-2020 jämfört med 2017
Belopp i mnkr
Kompensation lönerevision (ej avtal 20182020)

2018

2019

2020

2,4

2,4

2,4

Provisoriska lokallösningar

2,0

2,0

2,0

Forskning / utveckling

5,0

5,0

5,0

Jämlik och nära vård

70,0

70,0

70,0

Attraktiva arbetsgivare

60,0

60,0

60,0

Omvandlingstryck

-

-

-40,0

Uppräkning av ram

6,8

6,8

6,8

57,7

100,7

100,7

Pensionskostnader - pensionsprognos

-5,0

-27,0

3,0

Avskrivningar

22,0

12,0

46,0

Finansieringsbehov när sjukskrivningsmiljarden
upphör

-11,0

-11,0

0,0

Räntekostnad - ökat lånebehov

-10,0

-10,0

-5,0

4,0

4,0

4,0

-

-

-0,7

53,1

140,6

231,1

-

62,7

127,0

257,0

418,3

612,4

Resurstillskott/effektiviseringar

Tidigare beslut (Budget 2017-2019)
Revidering tidigare beslut:

Cambio Cosmic
Upphandlingskompetens, Generalplan

Löneavtal 2018-2020 (fördelas till nämnd efter
utfall)
Uppräkning ram 2019-2020

SUMMA volymförändringar
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Bilaga 2 Planeringsförutsättningar
Indexuppräkningar
Indexuppräkningar i detta dokument är gjorda utifrån nedanstående tabell:
Prognosantaganden

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

LPIK inkl läkemedel
LPIK exkl läkemedel

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

3,1 %

3,3 %

3,5 %

3,0 %

Patientavgifter

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Läkemedelskostnader

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Köpt vård

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Regionvårdsintäkter

2,6 %

2,7 %

2,8 %

2,5 %

Övriga driftkostnader och intäkter

1,6 %

2,2 %

2,3 %

2,3 %

Befolkningsprognos

2016

2018

2020

2025

2030

0-1 år

4 629

4744

4990

5226

5118

2-15 år

32 301

33 880

35 196

38 086

39 497

16-19 år

8 647

9076

9631

10 812

11 309

20-64 år

107 853

109 130

110 406

114 741

118 335

65-79 år

29 699

30 546

31 182

30 881

30 685

80-100+ år

11 499

11 632

11 898

14 194

16 798

194 628

199 007

203 303

213 940

221 742

Totalt

Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta. Mellan
2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från 194 628 till 203 303.
Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer per år – en mer än dubbelt så
hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 2000-2016. I genomsnitt förväntas antalet
födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn om året, vilket är 189 fler barn om året
jämfört med perioden 2013-2016.
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Bilaga 3 Mål i Gröna Kronoberg 2025
Mål i Gröna
Kronoberg 2025

Mätbar indikator

Befolkningen ska
öka

Mellan 2014-2025 ska befolkningstillväxten i
länet överstiga medianen för riket

1

Bland de högsta i
Sverige sedan 2014

Klimatpåverkan ska
minska

Mellan 1990-2025 ska minskningen av
klimatpåverkande utsläpp i länet vara den
högsta i riket
År 2025 ska medianinkomsten i Kronobergs
län överstiga riksgenomsnittet

0

Ej lägsta 1990-2014

0

Under 2015

År 2025 ska den självskattade hälsan hos
flickor och pojkar, kvinnor och män i
Kronobergs län vara högre än riksgenomsnittet

0

Produktiviteten ska
öka

Mellan 2014-2025 ska produktiviteten i
regionen öka mer än i riket

1

Balanserad tillväxt fler arbeten

Mellan 2014-2025 ska sysselsättningstillväxten
i länet vara över medianen för riket

1

Förbättrad
matchning - fler i
arbete

År 2025 ska sysselsättningsgraden i länet
minst uppgå till 80 %

0

Pojkar och män ligger
över riksgenomsnittet
men inte flickor och
kvinnor
Högre
produktivitetsutveckling
än riket 2014-2015
Högre än
riksgenomsnittet 20142015
Under 2015 uppgick
sysselsättningsgraden i
länet till 78,7 procent

Ökad
förnyelseförmåga

År 2025 ska länet ligga över medianen sett till
antal arbetsställen med minst 1 sysselsatt per
1000 invånare
År 2025 ska andelen av befolkningen med
minst en gymnasial utbildning överstiga
riksgenomsnittet
År 2025 ska ohälsotalet i länet, både för
kvinnor och män, vara under riksgenomsnittet
80 % av den totala energianvändningen i
Kronobergs län kommer år 2025 från förnybara
källor.

0

Plats 18 2015

0

1,3 procentenheter
under 2015

0
0

Männen hade ett lägre
ohälsotal 2015
Ej uppnått

Totalt

3

3 mål av 10 är uppfyllda.

En god
socioekonomisk
utveckling
En god hälsa hos
befolkningen

Ett ökat
humankapital

På väg mot ett
plusenergilän

Total måluppfyllelse

Uppfyllt
1/0
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Kommentar

Bilaga 4 Målområden och mål i Trafikförsörjningsprogram Region
Kronoberg, 2016-2025
MÅLOMRÅDE: Attraktivitet och användbarhet
Mål: Fler och nöjdare resenärer!
Hur mäter vi och följer upp?
-

Resandet ska i genomsnitt öka med minst 3 % per år, och uppnå minst 10,6 miljoner resor år
2020 och minst 12,4 miljoner resor år 2025
Antal personkilometer ska öka i minst samma takt som antal resor.
Kollektivtrafikens marknadsandel i Kronobergs län ska vara minst 13,5 % år 2025, delmål
12,5% 2020
Antal resor per invånare ska öka (47 resor/person 2014)
Nöjd Kund Index (NKI) ska vara minst 70 % år 2020 och minst 75 % år 2025 (66 % år 2014)
Allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg ska öka (51 % år 2014)

Indikatorer för uppföljning
Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Målet är att resandet ska öka med 3 % per år till år 2025 räknat
som ett genomsnitt av all trafik och det motsvarar en ökning på drygt 3,6 miljoner resor jämfört med år
2014. Det motsvarar också en ökning av kollektivtrafikens marknadsandel till 13,5 %, förutsatt att
trafikarbetet i övrigt ökar i samma takt som den gjort de senaste 20 åren. Nöjd Kund Index samt
allmänhetens nöjdhet med Länstrafiken Kronoberg mäts genom kollektivtrafikbarometern.
Allmänheten innefattar både resenärer och de som inte reser med kollektivtrafik. Måtten ger
tillsammans en god bild över hur nöjda Kronobergarna är med den kollektivtrafik som erbjuds.

Mål: Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och enkel att använda
Hur mäter vi och följer upp?
-

-

Bytespunkter och hållplatser med minst 20 påstigande per dygn eller minst 4000 påstigande per
år ska åtgärdas så att de uppfyller krav på tillgänglighet enligt hållplatshandbokens prioriteringar
(berör ca.10 % av samtliga hållplatser).
Bytespunkter och hållplatser i linjetrafik där många barn och ungdomar reser, ska åtgärdas
enligt hållplatshandbokens prioriteringar.
Resenärerna ska i högre grad uppleva att det är enkelt att resa med Länstrafiken Kronoberg.
( 73 % 2014)

Indikatorer för uppföljning
Hållplatshandboken som finns som bilaga till Trafikförsörjningsprogrammet pekar ut riktningen kring
vilka hållplatser som ska åtgärdas för att förbättra tillgängligheten och attraktiviteten på hållplatser och
bytespunkter. Kundnöjdheten mäts genom kollektivtrafikbarometern.

Mål: Kollektivtrafiksystemet ska vara robust och pålitligt
Hur mäter vi och följer upp?
-

Punktligheten i trafiken ska öka
Andel inställda turer ska minska
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Indikatorer för uppföljning
Det är många parametrar som påverkar kollektivtrafiksystemets sårbarhet. Överbelastning i tågsystemet
gör tågresandet extra känsligt för störningar. Gällande tågsystemet har Region Kronoberg dock
begränsad påverkan på systemets sårbarhet. Genom Länstrafiken Kronoberg följs punktligheten upp
och hur andelen inställda turer utvecklas.

MÅLOMRÅDE: Miljö och hälsa
Mål: Kollektivtrafiksystemet ska bli mer resurseffektivt och bidra till en minskad
klimatpåverkan
Hur mäter vi och följer upp?
-

Samtliga fordon i den upphandlade trafiken ska köras på förnyelsebara bränslen år 2020
Utsläpp av partiklar från busstrafik ska vara max 0,015 g/kWh (0,02 g/ kWh år 2014)
Utsläpp av kväveoxider från busstrafik ska vara max 1 g/kWh (2 g/ kWh år 2014)
Energieffektiviteten ska öka. Max 0,015 kWh/personkilometer i busstrafiken

Indikatorer för uppföljning
Samtliga valda indikatorer följs upp genom den nationella fordonsdatabasen FRIDA. Indikatorerna
som beskriver utsläpp av partiklar och kväveoxider samt indikator som beskriver energieffektivitet är
branschgemensamma och framtagna av Svensk kollektivtrafik. I samband med trafikupphandling ställs
en mängd olika krav för den trafik som ska handlas upp. En del av kraven handlar om miljö och som
upphandlare av trafik finns möjligheten att välja någon av de på förhand uppställda kravnivåer som är
framtagna av Svensk kollektivtrafik. De nivåer Region Kronoberg har valt är i linje med de baskrav som
finns på nationell nivå. Det är viktigt att påverka att Region Kronoberg inte har full rådighet över
kraven i all upphandlad trafik, då en del trafik upphandlas på uppdrag av länets kommuner. Ambitionen
är likväl att all trafik ska drivas av förnyelsebara bränslen år 2020.

MÅLOMRÅDE: Tillgänglighet och regional tillväxt
Mål: Kollektivtrafiken ska bidra till att utveckla en sammanhållen och gränslös region
Hur mäter vi och följer upp?
-

Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i mellan kommunernas centralorter och Växjö samt
övriga viktiga relationer inom och till omkringliggande län ska minska.
Restidskvoten mellan kollektivtrafik och bil i Växjö tätort ska minska
Resmöjligheterna till och från grannlänens huvudorter och i andra starka interregionala
relationer ska bli fler
Restiderna till och från grannlänens huvudorter ska minska

Indikatorer för uppföljning
Restidskvot är ett välanvänt begrepp som beskriver förhållandet, mätt i restid, mellan två trafikslag.
Målvärden kring restidskvoter kommer att arbetas fram för olika trafikslag exv. regionbusstrafik,
tågtrafik, snabbusstrafik och stadsbusstrafik. För Växjö Stadstrafik kan det vara lämpligt med mål för
restidskvot från linjernas ändhållplatser alt. stora hållplatser till Växjö Resecentrum.
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Möjlighet till frekventa och snabba buss- och tågförbindelser till våra grannregioners huvudorter är en
prioriterad fråga för RKM Kronoberg. Därför är målsättningen att resmöjligheterna till framförallt
Kalmar, Karlskrona, Jönköping, Halmstad samt Lund/Malmö ska öka. På sikt bör även restiderna med
kollektivtrafiken minska. I många relationer handlar det om en utvecklad tågtrafik, vilket RKM
Kronoberg själva inte har full rådighet över.

MÅLOMRÅDE: Ekonomi
Mål: Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för en ökad ekonomisk
resurseffektivitet
Hur mäter vi och följer upp?
-

Antal resor per utbudskilometer ska öka (0,64 resor/utbudskilometer år 2014)
Nettokostnad per resa
Nettokostnad per invånare
Självfinansieringsgraden ska vara minst 50 %

Indikatorer för uppföljning
De ovan valda indikatorerna beskriver tillsammans hur kollektivtrafiken i Kronoberg utvecklas ur ett
ekonomiskt perspektiv. Antal resor per utbudskilometer säger något om hur väl den trafik som erbjuds
också används. Självfinansieringsgraden beräknas som ett genomsnitt av alla trafikslag. Samtliga valda
indikatorer används i nationella jämförelser och jämförelser kan därför göras även med andra län.
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Bilaga 5 Fördjupad omvärldsanalys
Fortsatt hög befolkningstillväxt
Antalet invånare i länet fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. Den 31 december 2016
uppgick invånarantalet i länet till 194 628, vilket var 3 259 personer fler än föregående år.
Ökningen är historiskt hög och procentuellt sett den fjärde högsta i riket jämfört med de andra
länen. Tillväxten under 2016 innebar att länet har haft en positiv befolkningsutveckling femton
år i rad. Mellan 2000-2016 har invånarantalet i länet ökat med nästan 18 000 personer.
Befolkningstillväxten i länet var, likt under 2015, fördelad på länets samtliga kommuner. I
faktiska tal var ökningen som högst i Växjö kommun där den uppgick till 1 392 personer.
Relativt sett var den som högst i Älmhults kommun där ökningen uppgick till 2,8 procent.
Mellan 2000-2016 har sex av åtta kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Endast i
Tingsryds- och Uppvidinge kommun har invånarantalet minskat under denna tid. Växjö
kommun har stått för 81 procent av länets totala befolkningstillväxt under denna tid.
Invandringen står för stora delar av befolkningstillväxten
De senaste årens höga befolkningstillväxt i länet kan till stora delar tillskrivas invandringen till
länet. Under 2016 invandrade 4 041 personer till länet samtidigt som 628 utvandrade, vilket
gav ett positivt migrationsnetto på 3 413 personer. Nettot översteg 2015 års med nästan 700
personer.
Antalet födslar uppgick till 2 331 stycken, vilket var nästan 200 fler än föregående år. Samtidigt
dog 1 780 personer under året. Sammantaget resulterade detta i ett positivt födelsenetto på 551
personer, vilket är det högsta nettot under 2000-talet.
Det inrikes flyttnettot var, likt under hela 2000-talet, fortsatt negativt. Med andra ord flyttade
det fler från länet till andra län än vad som flyttade in till länet från andra län. Totalt flyttade
5 860 personer in till länet samtidigt som 6 576 personer flyttade till andra län, vilket innebar
att det inrikes flyttnettot var – 716 personer. Trots att det inrikes flyttnettot var negativt
innebar nivån under 2016 att det förbättrades för tredje året i rad.
Av länets totala befolkningstillväxt mellan 2000-2016 har det positiva migrationsnettot stått för
90 procent av tillväxten och det positiva födelsenettot för 10 procent.
Fler äldre och yngre men även fler i arbetsför ålder
Antalet i ej arbetsför ålder fortsätter att öka, men även antalet i arbetsför ålder. Under 2016
ökade försörjningskvoten (befolkningsmängd/del av befolkningen mellan 20 - 64 år) i länet från 79,3
till 80,5. Anledningen till ökningen var att antalet äldre och yngre ökade mer än antalet i
arbetsför ålder. Av befolkningen i länet var 107 853 i arbetsför ålder, 45 577 mellan 0-19 år och
41 198 över 65 år.
Mellan 2000-2016 har länets försörjningskvot ökat från 75,1 till 80,5. Anledningen till att
kvoten ökat är att antalet yngre och äldre ökat mer än antalet i arbetsför ålder. Under perioden
har antalet yngre ökat med 2 762 personer och antalet äldre med 8 227 samtidigt som antalet i
arbetsför ålder ökat med 7 000 personer. Utan invandringen hade antalet i arbetsför ålder
boendes i länet istället minskat under perioden.
45

Det är främst den yngre delen av äldregruppen som ökat mellan 2000-2016. Om vi ser till
antalet invånare över 80 år är uppgår ökningen till 1 542 personer. Detta beror främst på att
40-taliserna som är en stor grupp ännu inte kommit upp i vårdintensiv ålder men däremot
passerat pensionsålder under denna tidsperiod.
Befolkningsprognos fram till 2020
Den senaste befolkningsprognosen för Kronobergs län (se Bilaga 2) togs fram under april 2017
och är baserad på SCB:s senaste riksprognos. Den senare uppdateras i april varje år och i
samband med detta uppdaterar Region Kronoberg den regionala prognosen. I årets
befolkningsprognos sker en viss nedskrivning av den förväntade befolkningstillväxten jämfört
med föregående års prognos. Den största anledningen till nedskrivningen är att SCB sänkt
nivån på den prognosticerade invandringen, jämfört med 2016 års prognos, till riket de
närmaste åren. Att notera är att befolkningsprognoser för närvarande innehåller stora
osäkerheter. Det framtida utfallet påverkas i hög grad av hur många som kommer att invandra
till Sverige och länet. Ju längre fram i tiden desto osäkrare blir prognosen.
Befolkningsprognosen visar att en historiskt sett fortsatt hög befolkningstillväxt är att förvänta.
Mellan 2016-2020 förväntas befolkningen i länet att öka med nästan 8 700 invånare, från
194 628 till 203 303. Detta skulle innebära en genomsnittlig tillväxt på nästan 2 200 personer
per år – en mer än dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med den årliga tillväxttakten under 20002016. I genomsnitt förväntas antalet födda under perioden 2017-2020 att uppgå till 2 380 barn
om året, vilket är 189 fler barn om året jämfört med perioden 2013-2016.
Prognosen visar att försörjningskvoten förväntas att öka från 80,5 till 84,1 mellan 2016-2020.
Att kvoten förväntas att öka beror på att antalet i ej arbetsför ålder förväntas att öka mer än
antalet i arbetsför ålder. Antalet yngre prognosticeras att öka med drygt 4 200 personer och
antalet äldre med 1 900 personer samtidigt som antalet i arbetsför ålder förväntas att öka med
endast 2 550 personer. Att antalet yngre förväntas att öka beror dels på att kullarna från det
tidiga nittiotalets babyboom inträder i barnafödande ålder, dels på att antalet i barnafödande
ålder ökar genom invandring samt genom att yngre personer invandrar till länet. Antalet äldre i
vårdintensiv ålder, det vill säga minst 80 år, förväntas att öka i en högre takt först några år in på
20-talet.
Bostadsbestånd och bostadsbyggande
Under 2015 uppgick det totala bostadsbeståndet i länet till 92 531 lägenheter som fördelades
på småhus, flerbostadshus, övriga hus samt specialbostäder. I genomsnitt gick det 2,07
personer per lägenhet. Samma år färdigställdes 587 lägenheter, vilket var den högsta nivån
sedan 2008. Byggtakten av bostäder har ökat under tidsperioden 2013-2015 jämfört med
perioden 2010-2012. Under 2010-2012 byggdes i genomsnitt 336 bostäder per år och under
2013-2015 557 bostäder per år.
Om vi antar att det nuvarande bostadsbeståndet är utnyttjat till max behöver antalet bostäder i
länet öka i takt med den framtida befolkningstillväxten. En befolkningsökning på 1 000
personer skulle, givet dagens boendetäthet på 2,07, kräva 483 lägenheter. Givet att en relativt
stor del av befolkningstillväxten förväntas att komma från yngre kan det vara rimligt att
förvänta att boendetätheten kommer att vara högre än dagens 2,07. Detta skulle innebära att
nybyggnadsbehovet per ny invånare skulle minska något.
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Genomsnittspriset för ett småhus i Kronobergs län uppgick under 2015 till drygt 1,5 mkr,
vilket var 1 mkr under riksgenomsnittet. Mellan 2010-2015 ökade huspriserna i länet med 20
procent och i riket med 27 procent. Inom länet återfinns en mycket differentierad prisbild sett
till huspriser. I Uppvidinge kommun, som har länets billigaste hus, kostade ett hus 0,6 mkr och
i Växjö kommun, med länets högsta priser, uppgick snittsvärdet till nästan 2,6 mkr.
Arbetsmarknad och näringsliv
Efter en svag återhämtning sedan finanskrisen har sysselsättningstillväxten i länet tagit fart.
Under 2015 ökade antalet sysselsatta i länet med 1 460 personer, 1,7 procent, vilket var den
högsta tillväxtnivån sedan högkonjunkturen 2007. Totalt arbetade 88 285 personer i länet vilket
innebar att länet var tillbaka på de nivåer som rådde innan finanskrisen. I relation till riket, där
antalet sysselsatta mellan 2007-2015 ökat med drygt femprocent, är detta dock en svag
sysselsättningstillväxt.
Stora delar av jobbtillväxten under 2015 skedde inom handel och företagstjänster samtidigt
som antalet verksamma inom industrin fortsatte att minska. Även antalet sysselsatta inom
vård- och omsorgssektorn ökade. Mellan 2008-2015 har antalet sysselsatta inom denna sektor
ökat med nästan 1 500 personer.
Arbetspendlingen till länet är viktig för den regionala kompetensförsörjningen. Under 2015
pendlade 11 550 personer in till länet för att arbeta samtidigt som 7 050 personer pendlade från
länet till andra län. Detta innebar ett positivt pendlingsnetto på 4 500 personer. I relation till
befolkningen är Kronobergs län det främsta inpendlingslänet i Sverige. Antalet inpendlare
ökade med drygt 600 personer samtidigt som antalet utpendlare låg kvar på samma nivå som
året innan.
Sysselsättningsgraden i länet, det vill säga andelen av befolkningen i arbetsför ålder med ett
arbete, ökade med 0,2 procentenheter under 2015. Totalt var 78,7 procent av befolkningen i
arbetsför ålder i arbete under året, vilket var något över riksgenomsnittet. Ökningen på 0,2
procentenheter var den tredje lägsta jämfört med övriga län i riket. Mellan 2007-2015 har länet
haft en svag utveckling av sysselsättningsgraden. Detta beror på att antalet i arbetsför ålder
boendes i länet ökat mer än antalet sysselsatta under denna tid och att det råder stora skillnader
mellan inrikes och utrikes födda. Under året uppgick sysselsättningsgraden för inrikes födda till
85 procent och för utrikes födda till 56 procent.
Det startade 1 041 företag i Kronobergs län under 2015, vilket var nästan 100 färre jämfört
med föregående år. Tillsammans med befolkningsökningen innebar detta att länets
etableringsfrekvens sjönk från 10 till 9,1. Detta var den trettonde högsta nivån i riket. Med
etableringsfrekvens avses antalet nystartade företag per 1000 invånare mellan 16-64 år. I riket
uppgick nivån under samma år till 11,6.
Sysselsättningsprognosen för Kronobergs län, som är baserad på Konjunkturinstitutets
antaganden för riket, visar att en fortsatt sysselsättningstillväxt är att vänta under perioden
2016-2018. Basscenariot föreskriver en genomsnittlig jobbtillväxt på 620 jobb per år under
denna period, vilket är en tillväxttakt under rikets. Scenariot är baserat på länets jobbtillväxt i
relation till rikets under perioden 2009-2015. Det andra alternativet utgår från att länet når
samma tillväxttakt som riket givet Konjunkturinstitutets prognos. Detta scenario skulle
innebära en genomsnittlig jobbtillväxt på 1 100 jobb per år under tidsperioden 2016-2018.
Även om antalet sysselsatta i länet förväntas att öka de närmaste åren är det osäkert om
tillväxten räcker för att sysselsättningsgraden i länet ska öka till 80 procent som är det regionala
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målet. För givet den nuvarande befolkningsprognosen är förväntan att antalet i arbetsför ålder
under denna period kommer att öka relativt kraftigt. För att nå målet behöver jobbtillväxten
vara i balans med befolkningstillväxten. Huruvida denna balans kommer att uppnås är för
närvarande svårbedömt givet de osäkerheter som finns i nuvarande befolkningsprognos.

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget13
Detta är ett av kommun-och landstingssektorns största dilemman de kommande åren.
Kostnaderna väntas öka snabbare än vad skatteunderlaget gör på grund av den demografiska
utvecklingen. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De
demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000talet, vilket mot svarar cirka 10 miljarder kronor för sektorn.

DIAGRAM: Utveckling av kostnader och skatteunderlag (Förändring per år i fasta priser, procent). Källa: SCB, Skatteverket och SKL

Ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och
framförallt då till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorg och hälsooch sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigarelagts genom den starkt ökande
befolkningen. Den har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är
också en följd av ökat barnafödande.

13

Källa Ekonomirapporten, oktober 2016, SKL
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DIAGRAM: Kostnad Hälso och sjukvård 2014 per invånare och ålder. Källa: VGR och SKL

Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av
andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som regional/lokal nivå,
omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärktes dessa
övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenserades av
staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppe
hållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till
kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten.
Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet
nyanlända.
Kostnadsökningar utöver de som följer av demografin har varit framträdande i landstingen.
När det gäller hälso- och sjukvården ökar för närvarande kostnaderna kraftigt inom i stort sett
alla verksamhetsgrenar, vilket till stor del förklaras av ökade behandlingsmöjligheter och ökade
kostnader för personal, bland annat inhyrd personal.
Nettokostnaderna inom kollektivtrafiken har ökat med 60 procent i fasta priser sedan 2006
medan antalet resor har ökat med cirka 25 procent under samma period. Bakom detta ligger
bland annat ambitiösa trafik-, miljö- och klimatmässiga målsättningar på såväl nationell som
regional nivå.

DIAGRAM: Utveckling av nettokostnader i fasta priser för kollektivtrafik samt realt skatteunderlag och antal resor
År 2006=index 100, Källa Ekonomirapporten oktober 2016, SKL

49

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt, framförallt i landstingen. Bidragande
orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela
kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare
intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.
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