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1

Val av justerare samt tid för justering
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att utse Suzanne Frank att jämte ordförande justera mötets protokoll
samt
att justering sker den x oktober 2017.
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2

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 12 oktober
2017.
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3

Tidssättning av motion - Ökat inflytande
för personalen. (17RK1692)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2018.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD) och
Yngve Filipsson (L) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
intraprenad på Ljungby lasarett. Motionen har följande yrkanden:
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett
är intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som
intraprenad.
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby
lasarett utbildning om hur man startar och driver en intraprenad.
att om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska
Region Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta.
Beslutsunderlag

 0RWLRQDQJnHQGH|NDWLQIO\WDQGHI|USHUVRQDOHQ
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4

Tidssättning av motion - Översyn av
journaler på nätet (17RK1725)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att överlämna motionen till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande
samt
att den behandlas av regionfullmäktige i februari 2018.
Sammanfattning

Eva Johnsson (KD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
översyn av regelverket för journaler på nätet för att ge större möjlighet
för läkare att notera tidiga hypoteser av diagnoser utan att riskera
onödig oro hos patienter. Motionen har följande yrkande:
att genomföra en överysn av det nuvarande regelverket kring
journaler på nätet då bland annat möjligheten till ett skyddat internt
resonemang kan övervägas att införas i Cosmic, genom att använda
sökordet "tidiga hypoteser".
Beslutsunderlag

 0RWLRQDQJnHQGH|YHUV\QDYMRXUQDOHUSnQlWHW
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5

Tidssättning av motion - Inför vårdval
för barn- och ungdomspsykiatrin
(17RK1833)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att motionen behandlas av regionfullmäktige i april 2018.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L) och Eva
Johnsson (KD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om
införande av vårdval för barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet.
Motionen har följande yrkande:
att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barnoch ungdomspsykiatrins verksamhet.
Beslutsunderlag

 0RWLRQLQI|UYnUGYDOI|U%DUQRFKXQJGRPVSV\NLDWULQ
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6

Ombud till bolagsstämma för
Företagsfabriken i Kronoberg AB 2017
(17RK43)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet besluta
att utse Anna Fransson (S) till Region Kronobergs ombud vid
bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB.
Sammanfattning

Företagsfabriken i Kronoberg AB har aviserat en extra bolagsstämma
under oktober 2017. Vid bolagsstämman kommer endast beslut om
nytt ägardirektiv att behandlas. Förslaget till nytt ägardirektiv
fastställdes av regionfullmäktige § 118/2017.
Tid och plats meddelas när samtliga ägare beslutat om direktivet,
vilket sker under inledningen av oktober.
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7

Inbjudningar till kurser och konferenser
(17RK111)
Sammanfattning

Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit:
- Folkhälsan, en del av framtiden! - Fokusområde alkohol, narkotika,
dopning och tobak (ANDT), flera tillfällen under november. Arrangör:
Länsstyrelsen i Kronobergs län med flera.
- Arkiven och politiken, 15 november 2017 , Tingsryd. Arrangör:
Arkivförbund Sydost.
- Sjukvårdsdialog med socialministern och den Västra och Södra
sjukvårdsregionen, 22 november 2017, Malmö. Arrangör:
Socialdepartementet.
- En trygg valrörelse, 11 december 2017, Stockholm. Arrangör:
Sveriges Kommuner och Landsting.
- Vem f-n tar ansvar - Nationell konferens 12 mars 2018, Stockholm.
Arrangör: SKL, med flera. Mer information på: vemfn.se/konferens/
- Blekingedagen 2017 - Blekinges framtida möjligheter och
utmaningar, 25 oktober 2017, Karlshamn. Arrangör: Region Blekinge.
Mer information på bit.ly/blekingedagen2017.
Beslutsunderlag






,QEMXGDQSROLWLNHUXWELOGQLQJRPIRONKlOVDRFK$1'7
,QEMXGDQVMXNYnUGVGLDORJ9lVWUDRFK6|GUDVMXNYnUGVUHJLRQHQ
,QEMXGDQ$UNLYHQRFKSROLWLNHQ
,QEMXGDQ(QWU\JJYDOU|UHOVH
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8

Justering av protokoll från
regionstyrelsen den 24 oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att utse Suzanne Frank att justera mötets protokoll samt
att justering görs den x oktober 2017.
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Godkännande av föredragningslista för
regionstyrelsen den 24 oktober 2017
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskott föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat den 19 oktober
2017.
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10 Svar på medborgarförslag – Regler för
hur personalen får vara klädd
(17RK1502)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Ingvar Karlsson, Vittaryd, har lämnat ett medborgarförslag till
regionfullmäktige om att Region Kronoberg ska anta klara regler för
hur personal får vara klädd och vilka symboler, religiösa eller
politiska, som får bäras på arbetsplatsen.
Region Kronoberg har en rutin om arbetskläder, där det tydligt
framgår hur en korrekt arbetsklädsel ska vara. Rutinen reviderades
senast den 7 november 2016.
Beslutsunderlag

 6YDUSnPHGERUJDUI|UVODJ5HJOHUI|UKXUSHUVRQDOHQInUYDUDNOlGG
 5XWLQ$UEHWVNOlGVHOLKlOVRRFKVMXNYnUGHQ
 0HGERUJDUI|UVODJ5LNWOLQMHU
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11 Regiondirektörens rapport
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regiondirektören rapporterar om aktuella frågor.
Föredragande
Martin Myrskog, regiondirektör
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12 Månadsrapport Region Kronoberg
september 2017 (17RK106)
Sammanfattning

Månadssrapport för september färdigställs och skickas ut den 16
oktober.
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13 Verksamhetsberättelse med ekonomisk
redovisning för regionstyrelsen augusti
2017 (16RK841)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017 samt
att överlämna den till regionfullmäktige för kännedom.
Sammanfattning

Regionstyrelsen fastställde § 223/16 verksamhetsplan för
regionstyrelsen 2017. Regionfullmäktige har i budget 2017-2019
beslutat om fyra långsiktiga, övergripande målbilder för Region
Kronoberg. Målbilderna uttrycks i det balanserade styrkortets fyra
perspektiv: Invånare, Medarbetare, Verksamhetsutveckling
och Ekonomi.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen per augusti 2017 har upprättats. Föreslås att
regionstyrelsen godkänner densamma samt överlämnar den till
regionfullmäktige för information.
Beslutsunderlag

 9HUNVDPKHWVEHUlWWHOVHPHGHNRQRPLVNUHGRYLVQLQJI|U
UHJLRQVW\UHOVHQDXJXVWL
 'HOnUVUDSSRUW56DXJ
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14 Verksamhetsplan Regionstyrelsen 2018
(17RK1587)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsens
verksamhetsområden för 2018 samt
att fastställa driftramar 2018 på underliggande nivå enligt bifogat
förslag.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden,
kulturnämnden och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att
ta fram verksamhetsplaner samt fördela och fastställa driftbudgetram
för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen ska förutom sin uppsiktsplikt i egenskap av
driftsnämnd för ett antal regionövergripande verksamheter upprätta
verksamhetsplan och fördela driftsramar till underliggande nivå.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW9HUNVDPKHWVSODQI|UUHJLRQVW\UHOVHQ
 9HUNVDPKHWVSODQ56 
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15 Delårsrapport Region Kronoberg
augusti 2017 (17RK729)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region
Kronoberg samt
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna
delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31
mars och 31 augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en
delårsrapport uppdelad i fyra perspektiv(se sammanfattning nedan). I
delårsrapporten redovisas även status på av Regionfullmäktige eller
Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och verksamheter.
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.
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende
för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla
samlade insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under
semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas.
Utfasningen av hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad
tillgänglighet.
Medarbetare
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara
en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi
arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen:
Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och
sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och
läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.
Verksamhetsutveckling
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Region Kronobergs målbild inom perspektivet 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.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att
förbättringar krävs inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet
och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill
erbjuda invånarna.
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 samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr.
Helårsprognosen per augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr
för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.
Beslutsunderlag

 'HOnUVUDSSRUW5HJLRQ.URQREHUJDXJXVWL
 'HOnUVUDSSRUW5HJLRQ.URQREHUJDXJXVWL
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16 Taxor och avgifter hälso- och
sjukvården 2018 - avgifter i öppen och
hälso- och sjukvård, egenavgifter för
tekniska hjälpmedel och bidrag
(17RK186)
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde § 84/2017 taxor och avgifter inom
hälso- och sjukvården för 2018. Vid beslutet hänsköts avgifter i öppen
och hälso- och sjukvård samt egenavgifter för tekniska hjälpmedel och
bidrag till regionfullmäktige i november.
Ärendet bereds av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 oktober.
Förslag till beslut skickas ut med handlingarna inför regionstyrelsens
sammanträde. Information om förslag tll beslut redovisas vid
arbetsutskottet.


Page 18 of 352

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-10-12

17 Närmare Kronobergaren –
Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 (17RK1562)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi
inom hälso- och sjukvården 2017-2027,
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt
mätbara mål för respektive område i Närmare Kronobergaren –
Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 2017-2027 samt
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång
per mandatperiod.
Sammanfattning

Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd
för beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande
tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge medarbetare,
medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi
gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både
geografiskt, i våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder.
Strategin involverar all hälso- och sjukvård: primärvård i offentlig och
privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt
tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra
utgångspunkter har varit Region Kronobergs värdegrund och policy
samt regionens strategi för en hållbar utveckling i länet, Gröna
Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i budget
och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande
handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare,
fackliga organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi
också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar
på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som
redovisas i bilagda dokument.
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Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och
möta en hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss
Närmare Kronobergaren.
Beslutsunderlag

 +611lUPDUH.URQREHUJDUHQ²8WYHFNOLQJVVWUDWHJLLQRPKlOVR
RFKVMXNYnUGHQ
 )|UVODJWLOOEHVOXW1lUPDUH.URQREHUJDUHQ8WYHFNOLQJVVWUDWHJL
LQRPKlOVRRFKVMXNYnUGHQ
 879(&./,1*6675$7(*,+b/622&+6-8.9c5'B
DXJXVWL
 .lOORURFKXQGHUODJXWYHFNOLQJVVWUDWHJLQ1lUPDUH.URQREHUJDUHQ
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18 Öresundståg AB – bolagsordning och
aktieägaravtal (17RK59)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.
Sammanfattning

Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning
och nytt aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet
2017/2018. Avtalet gäller längst till 2019-12-31. Parterna ska senast
2018-12-31 påbörja diskussioner om avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:
- Bolagets säte och lokalisering
- Styrelsens sammansättning
- Verkställande direktör
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXWgUHVXQGVWnJERODJVRUGQLQJRFK
DNWLHlJDUDYWDO
 %RODJVRUGQLQJVDPW$NWLHlJDUDYWDOI|UgUHVXQGVWnJ$%
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19 Oberoende av hyrpersonal inom
sjukvården - särskilda satsningar
förlossningsvården (16RK2368)
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2017-11-01 genomföra särskilda satsningar på
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken, i enlighet med
Beslutsunderlag – Satsningar förlossningssjukvården, Kvinnokliniken.
att paragrafen anses omedelbart justerad.
Sammanfattning

Förlossningssjukvården har under de senaste tio åren haft svårt att
behålla barnmorskor inom förlossningssjukvården i den omfattning
som verksamheten kräver. Verksamheten har även sedan 5-8 år
tillbaka haft allt svårare att kunna rekrytera specialistläkare inom
obstetrik/gynekologi.
Verksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan i
syfte att förbättra arbetsmiljön. Planen ska bland annat omfatta
åtgärder inom ledarskap, medarbetarskap, arbetstidsmodeller och
aktiviteter för att skapa ökad delaktighet. För att under en period klara
den situation som Kvinnokliniken befinner sig i, har det arbetats även
fram ett förslag för att förbättra förutsättningarna för att klara
Kvinnoklinikens dygnetrunt-verksamhet.
Förslaget beräknas innebära ökade bruttokostnader motsvarande högst
fyra miljoner per år (avser särskilda arvoden). Effekten av eventuella
minskade kostnader för hyrpersonal har inte beaktats. Kostnaderna
föreslås finansieras av centrala anslag och ska följas upp kontinuerligt.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW6DWVQLQJDUI|UORVVQLQJVVMXNYnUGHQ
.YLQQRNOLQLNHQ    B703
 %HVOXWVXQGHUODJ6DWVQLQJDUI|UORVVQLQJVVMXNYnUGHQ.YLQQRNOLQLNHQ
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20 Rekommendation till landsting och
regioner om etablering av en
sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning (16RK1454)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att ställa sig bakom att etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning enligt Sveriges Kommuners och Landstings
rekommendationer samt
att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning enligt
Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation.
Sammanfattning

Under 2016 ställde sig Region Kronoberg (RS § 229/2016), liksom
övriga landsting och regioner, bakom att gemensamt långsiktigt delta
i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning. Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv
struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i
systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik
och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
I maj 2017 beslutade SKLs förbundsstyrelse att rekommendera
landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning i enlighet med det förslag som i sin helhet redovisas
i bilagda underlag.
Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna
delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslaget om att
etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Kunskapsstyrningen ska stödja att bästa möjliga kunskap är tillgänglig
vid varje patientmöte. Region Kronoberg ska vara en aktiv part i den
nationella och professionsspecifika utvecklingen av kunskaps- och
beslutstöd och digitala lösningar. Region Kronoberg ska delta i
nationella och sjukvårdsregionala programråd och samverka med
berörda aktörer.
Region Kronoberg har idag en lokal struktur med medicinsk kommitté
och läkemedelskommitté, FoU- enhet och ett antal processledare för
kliniska processer. Den lokala organisationen tillsammans med vår
aktiva medverkan i Södra sjukvårdsregionens uppdrag gör att Region
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Kronoberg är förberedd för att bidra i etableringen av en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW(WDEOHULQJDYHQVDPPDQKnOOHQVWUXNWXUI|U
NXQVNDSVVW\UQLQJ
 5HNRPPHQGDWLRQWLOOODQGVWLQJRFKUHJLRQHURPHWDEOHULQJDYHQ
VDPPDQKnOOHQVWUXNWXUI|UNXQVNDSVVW\UQLQJ6./VI|UEXQGVVW\UHOVHV
I|UODJWLOOEHVOXW
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21 Miljömålslöften för Region Kronoberg
(17RK1428)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna förslag till miljömålslöften för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har blivit ombedda att teckna miljömålslöften med
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med att teckna miljömålslöften
är att sätta fokus på vissa delar i det regionala miljömålsprogrammet
där Region Kronoberg har ett ansvar.
Löftena ska utgå från åtgärdsprogrammet till de regionala miljömålen.
Inom Region Kronobergs verksamheter föreslås 7 åtgärder inom
områdena livsmedel, kollektivtrafik, kemikaliexponering hos barn,
läkemedels miljöpåverkan, förbättrad bredbandsinfrastruktur och
kollektivtrafik.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW0LOM|PnOVO|IWHQI|U5HJLRQ.URQREHUJ
 )|UVODJWLOOEHVOXWPLOM|PnOVO|IWHQ
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22 Samverkansöverenskommelse Idrott
och folkhälsa 2018-2020 (17RK1633)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna överenskommelse mellan Smålandsidrotten och Region
Kronoberg.
att anslå 150 000 kr för år 2018, år 2019, år 2020 samt
att medel anslås ur basdelenhet 5212001.
Sammanfattning

Idrott och folkhälsa är en samverkan mellan Smålandsidrotten och
landstinget i Kalmar, Region Jönköpings län och Region Kronoberg
som har pågått i treårsperioder sedan år 2000. Denna
överenskommelse avser åren 2018 till 2020.
För genomförandet avsätter respektive landsting/region 150 000 kr
årligen och Smålands Idrottsförbund 200 000 kronor årligen.
Smålands Idrottsförbund avsätter en högre summa per år än under
tidigare samverkansöverenskommelser.
Överenskommelsen innehåller en handlingsplan med insatser som ska
genomföras för olika målgrupper med syfte att via föreningsidrott öka
den fysiska aktivitetsnivån och ge en ökad rörelserikedom. De insatser
som ska genomföras är indelade i fyra områden: 1) allmänna insatser
2) insatser riktade gentemot barn och ungdomar 3) breddad och riktad
motionsverksamhet 4) insatser som vänder sig till seniorer. Alla fyra
områden kommer att följas upp.
Smålandsidrotten har ansvaret för att leda och genomföra det
operativa arbetet med de planerade insatserna i
samverkansöverenskommelsen.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW6DPYHUNDQV|YHUHQVNRPPHOVHI|ULGURWWRFK
IRONKlOVD
 6DPYHUNDQV|YHUHQVNRPPHOVH,GURWWRFKIRONKlOVD
VOXWJLOWLJ
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23 Partistöd Region Kronoberg 2016
(15RK2014)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 2016.
Sammanfattning

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet
med vad som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet
består dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per
parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per
mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni
räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd
från föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin,
om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför
regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare
ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning
för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som
partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till
regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid
men regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt
handläggning. Komplettering i ärendet har inkommit till kansliet efter
begäran.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW5HGRYLVQLQJDYSDUWLVW|GI|U
6YHULJHGHPRNUDWHUQD
 565HGRYLVQLQJDY5HJLRQ.URQREHUJVSDUWLVW|G
 .RPSOHWWHULQJWLOOSDUWLVW|GVDQV|NDQI|U6YHULJHGHPRNUDWHUQD 6'
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24 Partistöd för Sverigedemokraterna 2018
(17RK1597)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region
Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt
stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av
regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är representerade i
regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet,
som fastställdes av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består
dels av ett grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och
år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat
och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till 45 500
kronor.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av
regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av
Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av
redovisning är inlämnad i ärendet.
Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW3DUWLVW|GI|U6YHULJHGHPRNUDWHUQD
 3DUWLVW|GI|U6YHULJHGHPRNUDWHUQD
 563DUWLVW|G
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25 Svar på motion – Minskning av bl.a.
flygresorna i Region Kronoberg
(17RK1236)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att
Region Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på
bästa sätt och samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större
utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar
med minst 50 %, innebärande således färre resor relaterade till projekt
samt färre resor gällande utbildningar och konferenser utanför Region
Kronoberg.
Beslutsunderlag

 6YDUSnPRWLRQ0LQVNQLQJDYEODQGDQQDWIO\JUHVRULGHQSROLWLVND
YHUNVDPKHWHQ
 0RWLRQWLOO5HJLRQIXOOPlNWLJH5HJLRQ.URQREHUJ0LQVNQLQJDYEODQG
DQQDWIO\JUHVRUQDLGHQSROLWLVNDYHUNVDPKHWHQ
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26 Svar på skrivelse från
Indelningskommittén - Frågor om
landstingens samverkan m.m.
(17RK1673)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att godkänna svaret till Indelningskommittén.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från
Indelningskommittén.
Region Kronoberg har mottagit skrivelse från Indelningskommittén
2017-09-04. I skrivelsen ställs ett antal frågor kring samverkan mellan
landsting/regioner samt gemensam beteckning för kommuner på
regional nivå.
I svar på skrivelse redogörs för samverkan mellan landsting/regioner,
samt förslag till benämning på kommuner på regional nivå.
Beslutsunderlag






)|UVODJWLOOEHVOXW)UnJRURPODQGVWLQJHQVVDPYHUNDQ
6YDUSnVNULYHOVH/DQGVWLQJHQVVDPYHUNDQPP
(QNlWWLOOODQGVWLQJRFKNRPPXQDODVDPYHUNDQVRUJDQ
30%HWHFNQLQJI|UNRPPXQHUSnUHJLRQDOQLYn



Page 31 of 352

Kallelse
Utskriftsdatum: 2017-10-12

27 Informationsärende - Beslut att avböja
förslag till avtal från
Sverigeförhandlingen för sträckan
Jönköping – Hässleholm (17RK975)
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera av presidiet vidtagen åtgärd att avböja undertecknande av
avtal avseende Ramavtal 4 – Höghastighetsjärnväg sträckan
(Jönköping) – (Hässleholm).
Sammanfattning

Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) ska de av
regeringen utsedda förhandlingspersonerna utarbeta förslag till
principer för finansiering samt förslag till utbyggnadsstrategi för en ny
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.
Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar och ingå
överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra
aktörer.
Efter förhandling och beaktande av synpunkter har
Sverigeförhandlingen överlämnat slutligt förslag på avtal, se bilaga.
Avtalet består av ett huvuddokument med två bilagor. Avtalet innebär
ingen medfinansiering från Region Kronoberg. Regionens åtagande
framgår av punkt 6.6 ”åtar sig att i kommande planering verka för att
anslutande kollektivtrafik bidrar till att sprida resenärsnyttor samt öka
arbetsmarknads- och näringslivsnyttor” och 6.7 ”åtar sig att verka för
samverkan mellan berörda kommuner för att trygga markåtkomst för
utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Regionen åtar sig vidare att
samverka med Trafikverket vad gäller kopplingen mellan respektive
Projekt och befintlig infrastruktur.”
Genom avtalet kommer Region Kronoberg enligt punkt 10.1-14 att få
utse personer till partssammansatt samverkansorgan för strategiska
och principiella frågor med överblick över Projektet och
bostadsbyggandet, vilket kommer att vara på två nivåer dels en
styrelse och dels en projektstyrelse.
Sverigeförhandlingens processplan är att få ett godkännande av avtalet
med Region Kronoberg samt att fullmäktige ta ställning till avtalet.
Godkända avtal ska överlämnas till regeringen före årsskiftet.
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Regionstyrelsen beslöt § 104/17 att uppdra åt regionstyrelsens
presidium att föra Region Kronobergs talan i de fortsatta
avtalsförhandlingar avseende Sverigeförhandlingen.
Bakgrund
I februari 2016 inbjöds Region Kronoberg av Sverigeförhandlingen
till möte där förslag på avtal överlämnades som ett bud. I mars 2016
svarade Region Kronoberg på budet. (Dnr 16RK274-3). I svaret
ställde sig regionen positiva till att en höghastighetsjärnväg byggs
men såg det som olyckligt att Kronoberg inte hade en utpekad station i
länet. Vi ansåg vidare att det var nödvändigt att förhandlingar om
höghastighetsjärnvägen kombineras med övriga
infrastruktursatsningar för att nyttan av denna sprids utanför
Storstadsregionerna. Genom att framhålla att kraftiga åtgärder vidtas
på Kust-till-Kustbanan från Kalmar/Karlskrona till Värnamo och på
Södra stambanan.
Ett år senare i slutet av mars 2017 återkom Sverigeförhandlingen med
förslag till avtal. För delen som berör Region Kronoberg finns ingen
större skillnad mellan bud och förslag till avtal. Region Kronoberg
svarade på avtalsförslaget i början av maj 2017 (Dnr 17RK975-2).
Region Kronobergs synpunkter kan sammanfattas i tre punkter och
vilka vi ansåg att de tydligt bör återspeglas i avtalen:
- Stationsort pekas ut i Kronobergs län
- Upprustning av kust-till-kustbanan
- Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor o
Hässleholm, Värnamo och Tranås
Under Almedalsveckan 2017 meddelade Sverigeförhandlingen att de
kommer att föreslå att en permanent växel ska byggas i Hässleholm.
I början av september 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sitt
slutliga förslag på avtal. Vilka bifogas här som bilaga.
Av betydelse för byggnationen av ny stambana är Trafikverkets
förslag till Nationell plan, vilken presenterades i slutet av augusti
2017. Enligt direktiven till Trafikverket ska ny stambana byggas
genom anslagsfinansiering. En konsekvens av det är att de i sitt
förslag har dimensionerat den nya stambanan till 250 km/h. Den
tydliga skillnaden mot Sverigeförhandlingens direktiv är att de
kommer att föreslå lånefinansiering för att få tillstånd en snabb
utbyggnad samt att järnvägen dimensioneras för 320 km/h. I
Trafikverkets förslag nämns inget om de avtal som
Sverigeförhandlingen arbetat fram, mer än de delar som berör
storstadssatsningarna.
De båda förslagen dvs. Trafikverket och Sverigeförhandlingen
kommer att läggas fram till regeringen för ställningstagande under
våren 2018.
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Beslutsunderlag

 )|UVODJWLOOEHVOXW²%HVOXWDWWDYE|MDI|UVODJWLOODYWDOIUnQ
6YHULJHI|UKDQGOLQJHQI|UVWUlFNDQ-|QN|SLQJ²+lVVOHKROP
 6WlOOQLQJVWDJDQGH5DPDYWDO+|JKDVWLJKHWVMlUQYlJ6WUlFND
-|QN|SLQJ+lVVOHKROP5HJLRQ.URQREHUJDYVWnUIUnQ
XQGHUWHFNQDQGHDYDYWDO
 6YHULJHI|UKDQGOLQJHQUDPDYWDO
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28 Informationsärende - Månadsrapporter
juli 2017 för nämnderna
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Månadsrapporter för julï 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden och trafiknämnden redovisas för
kännedom.
Beslutsunderlag

 0nQDGVVDPPDQGUDJMXOLKlOVRRFKVMXNYnUGVQlPQGHQ
 7UDILNQlPQGHQ0nQDGVVDPPDQGUDJMXOL
 0nQDGVVDPPDQGUDJ581MXOL
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29 Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har överlämnat beslutanderätten i vissa ärenden till
regionstyrelsens ordförande eller 1:e vice ordförande samt tjänstemän
enligt en fastställd delegationsordning. Beslut fattade på delegation
ska återredovisas till regionstyrelsen vid närmast följande
sammanträde.
Delegationsbeslut

 5.
(QKHWVFKHIHQI|UYnUGVW|GDGPLQLVWUDWLRQV
GHOHJDWLRQVEHVOXWQU%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlU
SDWLHQWHQNXQGHQDYOLGLWRFKGHWVDNQDVWLOOJnQJDULG|GVERHW
0DNXOHUDVSSJDIHOLQVNDQQDWGRNXPHQW
 5.
3ODQHULQJVGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
5HPLVV\WWUDQGHVDPUnGGHWDOMSODQI|U6YHD9l[M|VWDG 5.
 5.
3ODQHULQJVGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
5HPLVV\WWUDQGHVDPUnGGHWDOMSODQI|U7nJHW+RYVKDJDFHQWUXP
9l[M|VWDG 5.
 5.
3ODQHULQJVGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
5HPLVV\WWUDQGHVDPUnGGHWDOMSODQI|U9DOOKDJHQPIO7HOHERUJ
9l[M|NRPPXQ 5.
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVW%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUSDWLHQWHQNXQGHQ
DYOLGLWRFKGHWVDNQDVWLOOJnQJDULG|GVERHW
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUHIWHUV|NQLQJDYSDWLHQWHQNXQGHQJMRUWV
XWDQUHVXOWDW
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUHIWHUV|NQLQJDYSDWLHQWHQNXQGHQJMRUWV
XWDQUHVXOWDW
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVW%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUSDWLHQWHQNXQGHQ
DYOLGLWRFKGHWVDNQDVWLOOJnQJDULG|GVERHW
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GDGPLQLVWUDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUGHWVDNQDVLQIRUPDWLRQRP
SDWLHQWHQNXQGHQ
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 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUHIWHUV|NQLQJDYSDWLHQWHQNXQGHQJMRUWV
XWDQUHVXOWDW
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPNXQGI|UOXVWGlUSDWLHQWHQNXQGHQDYOLGLWRFKGHWVDNQDV
WLOOJnQJDULG|GVERHW
 5.
(NRQRPLGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
0RWWDJQLQJDYGHOJLYQLQJVNYLWWRIUnQ.URQRIRJVP\QGLJKHWHQ

 5.
(NRQRPLGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
0RWWDJQLQJDYGHOJLYQLQJVNYLWWRIUnQ.URQRIRJVP\QGLJKHWHQ

 5. )DVWLJKHWVFKHIHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
+\UHVDYWDOI|USDUNHULQJYLG9l[M|VLPKDOO
5.
 5.
)|UKDQGOLQJVFKHIHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
%HVOXWRPXSSVlJQLQJDYYLVVWLGVDQVWlOOGSHUVRQLQRP5HJLRQ
.URQREHUJbUHQGH5.
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
$YVNULYQLQJDYIRUGUDQ
 5. (QKHWVFKHIYnUGVW|GVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
$YVNULYQLQJDYIRUGUDQ
 5.
3ODQHULQJVGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
6YDUWLOOOlQVVW\UHOVHQVDPPDQIDWWDQGHUHGRJ|UHOVHI|U.URQREHUJV
OlQ 5.
 5.
3ODQHULQJVGLUHNW|UHQVGHOHJDWLRQVEHVOXWQU
5HPLVV\WWUDQGHVDPUnGGHWDOMSODQI|U/LQQHU\GPIO7LQJVU\GV
NRPPXQ 5.
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30 Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut

Ordförandeberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå regionstyrelsen
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Nedanstående ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom.
Anmälningar

 5. %HVOXWRPI|URUGQDQGHDYQ\HUVlWWDUHL
YLOWI|UYDOWQLQJVGHOHJDWLRQHQ

&LUNXOlU%XGJHWSURSRVLWLRQRFK
K|VWlQGULQJVEXGJHWHQI|UnU

&LUNXOlUIUnQ6YHULJHV.RPPXQHURFK/DQGVWLQJ
VDPW3DFWD

&LUNXOlU)UnJRUPHGDQOHGQLQJDY
SULQFLS|YHUHQVNRPPHOVHQRPHQI|UVlNULQJVO|VQLQJL$*6./VRP
HUVlWWHU$%PRP

&LUNXOlU%XGJHWI|UXWVlWWQLQJDUI|UnUHQ
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31 Övriga beslutsärenden
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32 Övriga informationsärenden
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Motion - inför vårdval för Barn och ungdomspsykiatrin
BUP i länet har under en lång följd av år präglats av dålig tillgänglighet och ledningsproblem. Vi har
under lång tid sett att köerna till utredning bara ökar, trots insatta åtgärder. Under kortare perioder
har vi sett en nedgång i köerna, men det har berott på tillfälliga insatser och situationen har snabbt
återgått till växande köer. I nuläget är köerna längre än någonsin och detta är djupt oroande.
De barn och ungdomar och deras familjer som behöver hjälp, behöver den oftast snabbt och en lång
väntan gör bara situation ännu värre. Därför är det viktigt att nu göra något långsiktigt åt situationen.
Tillfälliga insatser och chefsbyten leder inte verksamheten framåt.
I syfte att förbättra verksamheten och öka valfriheten vill vi införa ett vårdval för BUP. Det innebär
att patienterna ska kunna välja mellan regionens egen BUP-verksamhet och andra vårdaktörer. Det
är en möjlighet där den egna verksamheten och andra privata eller ideella organisationer kan erbjuda
större valfrihet och mångfald och konkurrera om kvalitet. Regelverket för detta vårdval ska
säkerställa kriterier för god kvalitet, effektivitet, kontinuitet och tillgänglighet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att Region Kronoberg snarast utreder och inför ett vårdval för barn och ungdomspsykiatrins
verksamhet

Växjö 2017-09-26

Suzanne Frank (M)

Sven Sunesson (C)

Yngve Filipsson (L)

Eva Johnsson (KD)
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Inbjudan
Folkhälsan, en del av framtiden!
- Fokusområde alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT)
Till ledande politiker och tjänstepersoner i kommun och region.
Varmt välkommen önskar vi landshövdingar i Kronoberg-, Halland-, Jönköpingoch Kalmar län, tillsammans med Svensk Förening För Folkhälsoarbete och
CAN, till en utbildningsdag inom Folkhälsa och ANDT.
En god hälsa hos hela befolkningen, folkhälsan, har stor betydelse både för den
ekonomiska utvecklingen och för framtidens välfärd. Det finns olika perspektiv
på hälsa. Det handlar om enskildas möjlighet och intresse att välja en god
levnadsvana liksom hur vi väljer att utforma samhället. Hälsan är individuell,
men beror också på de möjligheter som vi har som medborgare.
Folkhälsa handlar om politik. Vilket fokus har vi på social hållbarhet och på
hälsans jämlika fördelning? Vi lever längre, men den psykiska hälsan försämras.
Utmaningen är gemensam!
Vi ser helheten, men vill denna gång sätta extra fokus på levnadsvanors
förhållande till individers hälsa och till folkhälsan. Vi vet att just alkohol, narkotika,
dopning och tobak är levnadsvanor som kraftigt påverkar hälsan både för
individ och för samhälle. Därför bjuder vi in till en utbildningsdag kring dessa
teman. Vi är intresserade av din erfarenhet och ditt kunnande. Tillsammans kan
vi ta ytterligare steg i rätt riktning.
Kursledare är Jan Linde, författare och föreläsare med mångårig erfarenhet av
kommun- och regionpolitik, som tillsammans med Länsstyrelsens ANDTsamordnare kommer att vägleda er under dagen.
Kursen är kostnadsfri, men uteblir du utan avanmälan kommer du att debiteras
500 sek. Länsstyrelserna bjuder på fika och lunch under dagen.

Ingrid Burman
Landshövding i Kronobergs län

Lena Sommestad
Landshövding i Halland län

Thomas Carlzon
Landshövding i Kalmar län

Håkan Sörman
Landshövding i Jönköpings län
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Utbildningstillfällen:
Anmäl dig till utbildningen genom att klicka på det datum och ort som din anmälan
avser. Sista datum för anmälan är två veckor före utbildningstillfället. OBS! Begränsat
antal platser. Tidpunkt: Kl 9.00-17.00 (fika serveras från kl. 8.30).

Hallands län
Varberg, 2017.10.25 Plats: Folkets hus
Halmstad, 2017.10.26 Plats: NBVs lokaler Andersbergsringen 2

Kronobergs län
Växjö, 2017-11-07 Plats: Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 10-14
Tingsryd, 2017-11-08 Plats: The Downbeat Hotel, Södra Storgatan 90a
Ljungby, 2017-11-09 Plats: Hotell Terazza, Stora Torget 1

Kalmar län
Kalmar, 2017-11-21 Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49
Oskarshamn, 2017-11-22 Plats: Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes stig 1
Västervik, 2017-11-23 Plats: Västerviks stadshotell, Storgatan 3

Jönköpings län
Hok, 2017-12-11, Plats: Hooks herrgård
Nässjö, 2017-12-12, Plats: Träcentrum, Framtidsvägen 1

I samverkan med
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2017-09-25
S2017/05244/FS

Socialdepartementet

Inbjudan till sjukvårdsdialog med socialministern och den Västra
och Södra sjukvårdsregionen, onsdagen den 22 november.
Det är av stor vikt för regeringen att ha en bra dialog kring aktuella
sjukvårdsfrågor med landstingen och regionerna. Tidigare statsrådet Gabriel
Wikström bjöd därför in till årliga sjukvårdsdialoger. Det är nu inte praktiskt
möjligt för socialminister Annika Strandhäll att i närtid träffa alla landsting
enskilt, men hon är ändå angelägen om att snart få till stånd dialoger.
Därför bjuder nu socialministern in till regionvisa sjukvårdsdialoger. Region
Skåne är värdlandsting för den gemensamma dialogen för den Västra och
Södra sjukvårdsregionen.
Dag och tid: onsdag 22 november kl. 13.00–16.00
Adress: Dockplatsen 26 i Malmö
Senast tre veckor före dialogen äger rum kommer Socialdepartementet att
maila ut en dagordning bestående av fem övergripande ämnesområden och
tillhörande diskussionsfrågor.
Medverkande

Följande sex personer inbjuds medverka från respektive landsting:
ordförande i landstingsstyrelsen, sjukvårdslandstingsråd, landstingsråd från
oppositionen samt landstingsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör och HRchef. Om någon av dessa är förhindrad kan ersättare för denna utses.
Medverkande från Socialdepartementet är socialministern, en-två personer
från den politiska staben på Socialdepartementet samt en tjänsteman.
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För att svara på inbjudan eller om något är oklart, vänd er gärna till
departementssekreterare Sara Stuguland på Socialdepartementet,
sara.stuguland@regeringskansliet.se, 08-405 28 50. Perioden 18–29
september kan ni vända er till Filippa Kalle,
filippa.kalle@regeringskansliet.se, 08-405 93 77 för frågor.

2 (2)
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Arkivförbund Sydost.....
...inbjuder till Arkiven och politiken - Kurs/konferens för

förtroendevalda och arkivarier i kommuner, landsting och
regioner
Tid:

Onsdagen den 15 november 2017 kl. 12.00-16.00. Kursen inleds med lunch
kl. 12.00.

Plats:

Mårdslycke krog, Tingsryd
Adress: Tingsryd Resort, 362 91 Tingsryd

Program:

12.00
13.00
13.15
13.45-14.45
14.45-15.15
15.15
16.00

Lunch
Inledning/upprop
Arkiven och politiken: Chatarina Holmberg (ledamot i Karlskrona
kommunfullmäktige och samhällsbyggnadschef i Torsås kommun)
inleder från politiker- och tjänstemannaperspektiv
Grupparbete
Kaffe
Återsamling och redovisning av diskussion
Avslutning

Målgrupp:

Politiker och arkivarier i kommuner, landsting och regioner

Kostnad:

Kursavgift utgår med 100 kronor/deltagare. I avgiften ingår kostnaden för
lunch samt eftermiddagsfika. Glöm inte att ange eventuell specialkost vid
anmälan.

Anmälan:

Anmälan om deltagande görs senast den 3 november 2017 på bifogad
anmälningsblankett eller via e-post till kommunarkivet@vaxjo.se. Glöm inte att
ange faktureringsadress om anmälan görs via e-post.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

Information: Ytterligare upplysningar lämnas av Bernt Sjöström, tel. 0709-93 25 33 eller
bernt.i.sjostrom@gmail.com eller av Marie Ulmhed tel. 0470-413 78 eller
marie.ulmhed@vaxjo.se.

Välkommen!
Bernt Sjöström
Ordförande i Arkivförbund Sydost
Postadress:
c/o Växjö kommunarkiv
Box 1222
351 12 Växjö

Webbsida:
arkivsydost.com
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Datum………………….

Kommun/organisation
…………………………………

Anmälan till Arkiven och politiken
skickas till:
oss tillhanda senast 2017-11-03

Arkivförbund Sydost
c/o Växjö kommunarkiv
Box 1222
351 12 Växjö

E-post: kommunarkivet@vaxjo.se
Härmed anmäls följande deltagare till Arkiven och politiken den 15 november i Tingsryd

___________________________________________________________
Efternamn, förnamn, ev. specialkost

___________________________________________________________
Efternamn, förnamn, ev. specialkost

___________________________________________________________
Efternamn, förnamn, ev. specialkost

___________________________________________________________
Efternamn, förnamn, ev. specialkost

Kursavgiften skall debiteras:
________________________________________________
Förvaltning/organisation

________________________________________________
Adress

________________________________________________
Postadress

_________________________________________________________________
Underskrift

Postadress:
c/o Växjö kommunarkiv
Box 1222
351 12 Växjö

Webbsida:
arkivsydost.com
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VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN

En trygg valrörelse
Välkomna till en dag där vi sätter fokus på möjligheterna att skapa en trygg valrörelse
2018!
Under 2016 och 2017 har SKL med stöd från regeringen genomfört att antal utbildningsoch utvecklingsinsatser. Det har framför allt handlat om att skapa medvetenhet om hur
hat och hot påverkar den enskilde förtroendevalda men också hur det är ett hot mot den
lokala och regionala demokratin. Dessutom har åtta kommuner och fyra
landsting/regioner tagit fram strategier och riktlinjer för ett mer systematiskt arbete i syfte
att förebygga och hantera de olika situationer som påverkar de förtroendevaldas
möjligheter att agera inom ramen för sitt demokratiska uppdrag.
Under konferensen presenterar vi de senaste siffrorna från Politikens
trygghetsundersökning, PTU, 2017. Förtroendevalda och säkerhetsansvariga i kommuner
och landsting/regioner kommer att berätta vilka strategier de har skapat för att öka
tryggheten under valåret 2018 samt den kommande mandatperioden. Polisen och andra
aktörer medverkar under dagen för att beskriva sina erfarenheter, ge råd och reflektera
över risker och möjligheter inför de kommande åren.

Datum.

Måndag 2017-12-11 kl 10.00-15.30

Ange plats.

SKL, Hornsgatan 20 i Stockholm, lokal Stora Hörsalen

Målgrupp.

Förtroendevalda och tjänstepersoner med intresse av hur kommuner och regioner kan
stärka det systematiska arbetet för att hantera och förebygga hat och hot mot
förtroendevalda.

Kostnad.

1900- för deltagande på plats I Stockholm
950- vid deltagande via webb-sändning

Anmälan.

Senast 2017-11-27 via länken HÄR

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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PROGRAM
09.30-09.50

Kaffe

09.50-10.00

Praktisk information inför webbsändningen

10.00-10.15

Välkomna
Att värna det demokratiska samtalet
Lena Micko, ordf SKL

10.15-10.30

Till det fria ordets försvar
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

10.30-11.00

Politikens trygghetsundersökning
Anna Frenzel, Brottsförebyggande rådet

11.05-11.45

Exemplet Malmö stad
Jonas Hult, säkerhetschef

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.25

Vilket uppdrag har polisen inför valåret 2018 och hur kan vi samverka med kommuner
och regioner?
Håkan Jarborg Eriksson och Eva Nordman Sund, Polisen
Mikael Jonsson, SÄPO

13.25-14.05

Exemplet Region Norrbotten
Elisabeth Lindberg, ordf regionfullmäktige
Christina Kleemo, kanslichef

14.05-14.35

Kaffe

14.35-15.05

Exemplet Sollefteå kommun
Mikael Sjölund, ordf kommunfullmäktige
M fl

15.05-15.30

Avslutande reflektion

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Från:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan - Konferensen "En trygg valrörelse" den 11 december 2017 i Stockholm
den 20 september 2017 14:13:39
Inbjudan 11 dec.pdf

En trygg valrörelse

Välkomna till en dag där vi sätter fokus på möjligheterna att skapa en trygg valrörelse 2018!
Under 2016 och 2017 har SKL med stöd från regeringen genomfört att antal utbildnings- och
utvecklingsinsatser. Det har framför allt handlat om att skapa medvetenhet om hur hat och hot
påverkar den enskilde förtroendevalda men också hur det är ett hot mot den lokala och regionala
demokratin. Dessutom har åtta kommuner och fyra landsting/regioner tagit fram strategier och
riktlinjer för ett mer systematiskt arbete i syfte att förebygga och hantera de olika situationer som
påverkar de förtroendevaldas möjligheter att agera inom ramen för sitt demokratiska uppdrag.
Under konferensen presenterar vi de senaste siffrorna från Politikens trygghetsundersökning,
PTU, 2017. Förtroendevalda och säkerhetsansvariga i kommuner och landsting/regioner kommer
att berätta vilka strategier de har skapat för att öka tryggheten under valåret 2018 samt den
kommande mandatperioden. Polisen och andra aktörer medverkar under dagen för att beskriva
sina erfarenheter, ge råd och reflektera över risker och möjligheter inför de kommande åren.
Konferensen kommer även att webb-sändas.
Datum:

Måndag 2017-12-11 kl 10.00-15.30 på SKL i Stockholm

Välkomna!
Med vänliga hälsningar
Sverige Kommuner och Landsting
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Svar på medborgarförslag
Diarienr: 17RK1502
Handläggare: Monica Ranstad,
Datum: 2017-08-11

Regionstyrelsens personalutskott

Svar på medborgarförslag – Regler för hur personalen
får vara klädd

Ordförandes förslag till beslut
)|UHVOnVDWWUHJLRQVW\UHOVHQVSHUVRQDOXWVNRWWI|UHVOnUUHJLRQVW\UHOVHQEHVOXWD
att PHGERUJDUI|UVODJHWGlUPHGDQVHVEHVYDUDW
Sammanfattning
,QJYDU.DUOVVRQ9LWWDU\GKDUOlPQDWHWWPHGERUJDUI|UVODJWLOOUHJLRQIXOOPlNWLJH
RPDWW5HJLRQ.URQREHUJVNDDQWDNODUDUHJOHUI|UKXUSHUVRQDOInUYDUDNOlGGRFK
YLONDV\PEROHUUHOLJL|VDHOOHUSROLWLVNDVRPInUElUDVSnDUEHWVSODWVHQ
5HJLRQ.URQREHUJKDUHQUXWLQRPDUEHWVNOlGHUGlUGHWW\GOLJWIUDPJnUKXUHQ
NRUUHNWDUEHWVNOlGVHOVNDYDUD5XWLQHQUHYLGHUDGHVVHQDVWGHQQRYHPEHU
Bakgrund
,QJYDU.DUOVVRQ9LWWDU\GKDUOlPQDWHWWPHGERUJDUI|UVODJWLOOUHJLRQIXOOPlNWLJH
RPDWW5HJLRQ.URQREHUJVNDDQWDNODUDUHJOHUI|UKXUSHUVRQDOInUYDUDNOlGGRFK
YLONDV\PEROHUUHOLJL|VDHOOHUSROLWLVNDVRPInUElUDVSnDUEHWVSODWVHQ
0HGERUJDUI|UVODJHWPRWLYHUDVPHGDWWVMXNYnUGHQlUWLOOI|UDOODGlUSDWLHQWHQL
UHJHOlUGHQVYDJDVWHSDUWHQ3DWLHQWHQVNDGnLQWHEHK|YDXWVlWWDVHOOHUSnYHUNDV
DYSHUVRQDOHQVSULYDWDXSSIDWWQLQJDURPNOlGVHOPHGPHUD
,QRPKlOVRRFKVMXNYnUGHQILQQVVHGDQOlQJHHQW\GOLJUXWLQI|UNRUUHNW
DUEHWVNOlGVHO$YUXWLQHQIUDPJnUDWWDUEHWVNOlGVHOXWJ|UVDYE\[DEXVVDURQJ
SLNpWU|MDWVKLUWNOlQQLQJURFNRFKKXYXGGXN.RPELQDWLRQHQDYSULYDWDNOlGHU
RFKDUEHWVNOlGHUInULQWHDQYlQGDVPHGXQGDQWDJI|UNRUWlUPDGXQGHUWU|MDOLQQH
VRPNDQElUDVXQGHUDUEHWVNOlGHUVDPWSULYDWKXYXGGXN+XYXGGXNVWRSSDVLQ
XQGHU|YHUGHOHQ,UXWLQHQILQQVGlUXW|YHUULNWOLQMHUI|UQlUNOlGHUVNDE\WDVI|UDWW
I|UKLQGUDVPLWWVSULGQLQJVN\GGVNOlGHUPHGPHUD
5XWLQHQlUXWDUEHWDGDYK\JLHQVMXNVN|WHUVNDRFKIDVWVWlOOGDYKlOVRRFK
VMXNYnUGVGLUHNW|UHQ5XWLQHQUHYLGHUDGHVVHQDVWGHQQRYHPEHU
5REHUW2OHVHQ
2UGI|UDQGHUHJLRQVW\UHOVHQVSHUVRQDOXWVNRWW

&DUROLQH3DOPTYLVW
+5GLUHNW|U

Bilagor:0HGERUJDUI|UVODJ²5HJOHUI|UKXUSHUVRQDOHQInUYDUDNOlGG
5XWLQ²$UEHWVNOlGVHOLKlOVRRFKVMXNYnUGHQ

Sida 1 av 1
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Rutin
Process: Hälso- och sjukvård
Område: Vårdhandboken
Giltig fr.o.m: 2016-11-07
Giltig t.o.m: 2018-10-06
Faktaägare: Katarina Madehall, Hygiensjuksköterska Vårdhygien
Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso och sjukvårdsdirektör
Revisions nr: 1
Identifierare: 62053

Arbetsklädsel
Gäller för: Region Kronoberg
Faktaägare: Katarina Madehall och Susanna Lundvall, Vårdhygien

Baserad på SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg
samt riktlinjer vid administrativt arbete och enbart samtal
Direktlänk: SOSFS 2015:10.
Dessa riktlinjer tillämpas i verksamhet som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) och Tandvårdslagen (1985:125).
Arbetsklädsel
Region Kronoberg har upphandlat textil- och tvättjänst av Textila AB. Textilierna
ägs och tvättas alltid av Textilia. Tvätt hemma är inte tillåten.
Inom ambulansverksamhet används av verksamheten fastställd arbetsklädsel och
rutin för tvätt.
Profilkläder används inte av vårdande verksamhet.
Finns behov av arbetskläder som inte ingår i upphandlat sortiment ska inköp ske
endast efter beslut i styrgruppen för textil- och tvättservice samt
centrumledningen.
Om arbetet bedrivs på flera platser får arbetskläder bäras vid färd mellan dessa
inkl på hembesök.
Privatklädd personal kan tillfälligt befinna sig i lokaler inom vårdenhet t ex i
personalrum.
Medarbetare får inte röka i arbetskläder, se riktlinjer för en tobaksfri region.
Riktlinjer nedan gäller då arbetsklädsel bärs
Korrekt arbetsklädsel innebär:





kortärmad arbetsdräkt
att händer och underarmar är fria från armbandsur och smycken
samt från ortoser, stödskenor, förband/bandage eller motsvarande
att naglar är korta och utan konstgjorda material

Om medarbetare i vården får skada på händer eller underarmar så att korrekt
handhygien inte kan utföras får man inte arbeta med vårdarbete utan måste
erbjudas annat tillfälligt arbete eller sjukskrivning (regionkansliet, HRavdelningen).
Ansvarig chef tar kontakt med HR för råd och vidare handläggning.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-01-02

Page 60
1 of 352

Sida 1 av 4

Giltig fr.o.m: 2016-11-07
Giltig t.o.m: 2018-10-06
Identifierare: 62053
Arbetsklädsel

Arbetskläder utgörs av








Byxa, vit unisexmodell
Byxa, blå unisexmodell, kan användas av personal som vistas ute under
någon del av arbetspasset (hyravtal)
Bussarong
Pikétröja
T-shirt
Klänning
Rock, personal



Huvudduk

Arbetskläder ska bytas dagligen samt vid behov.
Kombination av privata kläder och arbetskläder får inte användas.
Privat kortärmad undertröja/linne/motsvarande kan bäras under arbetskläder.
Plagget ska inte gå nedanför arbetsdräktens ärm eller nederkant.
Privat ren huvudduk får användas.
Frysplagg/värmeplagg
Arbetsgivaren tillhandahåller frysplagg/värmeplagg:



väst
kortärmad värmejacka, engångs (blå för operationsavdelning och grön för
övriga)
Om det finns behov av andra frysplagg ska inköp ske endast efter beslut i
styrgruppen för textil- och tvättservice samt centrumledningen.
Frysplagg/värmeplagg används normalt inte i direkt vårdarbete. Undantagsvis kan
frysplagg hanteras som arbetsdräkt, knäppt och bytas dagligen.
Skyddskläder
Engångs plastförkläde
Engångs plastförkläde med lång ärm och tumgrepp
Engångs skyddsrock
Flergångs skyddsrock (patientbunden)
Laboratorier
Arbetskläder enligt ovan ska användas vid laborativt arbete.
Skyddsklädsel ska användas enligt avdelningens föreskrift.
Personal med enbart administrativa arbetsuppgifter kan vara privatklädd.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-01-02
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Giltig fr.o.m: 2016-11-07
Giltig t.o.m: 2018-10-06
Identifierare: 62053
Arbetsklädsel

Operationsavdelning/sterilteknisk enhet
För att minska risken för att smittämnen från övriga delar av sjukhuset förs till
operationsavdelningen ska speciell avdelningsbunden arbetsdräkt användas.
Arbetsdräkt ska bytas dagligen samt vid behov.
Vid korta tjänsteärende utan patientkontakt utanför avdelningen ska knäppt rock
utanpå arbetsdräkten bäras.
Arbetskläder som använts i direkt patientkontakt t ex inom IVA eller vid
akututryckning ska bytas vid återkomst till operationsavdelning.
Skyddsklädsel ska användas vid arbete som innebär risk för nedsmutsning eller
kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material.
Arbete med material som ska användas till patient
Vid direkt arbete med material (till exempel medicintekniska produkter,
hjälpmedel) som ska användas till patient används arbetskläder enligt ovan eller
följer verksamhetsspecifika rutiner godkända av centrumledningen.
Hår och skägg
Ska hållas kort eller uppsatt utan nedhängande slingor. Huvudduk stoppas in
under överdelen.
Personal som enbart har samtalskontakter med patienter
Är arbetsklädd eller följer verksamhetsspecifika rutiner godkända av
centrumledningen.


När även personal med enbart samtalskontakter använder arbetsdräkt
underlättar det för annan personal på enheten som har ett fåtal
vårdmoment med fysisk kontakt att följa SOSFS 2015:10 Basal hygien i
vård och omsorg.

Personal med administrativa arbetsuppgifter






Personal med administrativa arbetsuppgifter utanför vårdenhet ska vara
privatklädd.
Personal med administrativa arbetsuppgifter som tar emot patienter ska
bära arbetskläder eller följa verksamhetsspecifik rutin från
centrumledningen.
Personal med administrativa arbetsuppgifter som är lokaliserade inom
vårdenhet i nära anslutning till lokaler där patienter vistas ska bära
arbetskläder eller följa verksamhetsspecifik rutin från centrumledningen.
Arbetskläder får inte kombineras med privata kläder.
När arbetskläder bärs ska händer och underarmar vara fria från
armbandsur och smycken. Riktlinjer ovan för hår, naglar och huvudduk
ska följas.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-01-02
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Giltig fr.o.m: 2016-11-07
Giltig t.o.m: 2018-10-06
Identifierare: 62053
Arbetsklädsel

Namnskylt/ID-kort
Namnskylt/ID-kort ska alltid bäras. Förnamn, efternamn och befattning ska
framgå tydligt.
Korthållare ska inte hänga ner.
Åtgärder då ovanstående riktlinjer inte följs
I de fall ovanstående inte efterföljs:




Ansvarig chef ska genom samtal påtala detta för medarbetaren. Samtalet
ska dokumenteras.
Vid upprepad ohörsamhet meddelar arbetsgivaren påföljd i enlighet med
kollektivavtal AB § 11.
Vid upprepad och grov ohörsamhet kan arbetsgivare skilja medarbetaren
från anställningen.

HR ska alltid kontaktas för stöd och råd i dessa frågor.
Nationella Vårdhandboken Basala hygienrutiner och klädregler
Vid upptäckt av felaktig information eller länk var vänlig meddela faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2017-01-02
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK841
Handläggare: Jonas Karlström, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-10-02

Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Att godkänna verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017 samt,
Att överlämna den till regionfullmäktige för information.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fastställde § 223/16 verksamhetsplan för regionstyrelsen 2017.
Regionfullmäktige har i budget 2017-2019 beslutat om fyra långsiktiga,
övergripande målbilder för Region Kronoberg. Målbilderna uttrycks i det
balanserade styrkortets fyra perspektiv; Invånare, Medarbetare,
Verksamhetsutveckling, Ekonomi.
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för regionstyrelsen per augusti
2017 har upprättats. Föreslås att regionstyrelsen godkänner densamma samt
överlämnar den till regionfullmäktige för information.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för
regionstyrelsen augusti 2017.
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Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning

Delårsrapport, augusti
Regionstyrelsen
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SAMMANFATTNING
INVÅNARE
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet. Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden
pågår kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande.
Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Fokus har under året varit på krisberedskap, e-arkiv, upphandlingsprocessen och miljöprogrammet.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar följande resultat för perioden januari-augusti:
Jan-Aug
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

2017

2016

1 762

1 663

-1 711

-1 677

51

-14
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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. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

MÅL

INVÅNARE OCH MEDARBETARE HAR GOD KÄNNEDOM
OM REGION KRONOBERGS ANSVARSOMRÅDEN
Indikator
Kännedom om varumärket
Region Kronoberg

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

50 %

41 %

60 %

80 %

Kommentar: Ny mätning genomförs i början av 2018.

Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden pågår
kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande. Under våren 2017 började det planeras för en kommunikationskampanj riktad
till invånarna, enligt marknadsföringsplanen. Beslut har dock tagits att avvakta med kampanjen för att
den inte ska krocka med kampanjen för hyroberoende - som dessutom också är varumärkesbyggande i
sig.

MÅL

ÖKA ANVÄNDANDET AV E-TJÄNSTER VIA 1177.SE
Indikator
Andel av invånarna som har
konto i 1177.se

Startläge
31,7% (okt16)

Senast utfall
aug-17:
39,3 %

Mål 2017

Mål 2019

33 %

40 %

Kommentar: Lågt satt prognos, ökningen är stabil. Obs att siffran för riket samma månad är 42,9%.
Kännedom om 1177 enligt
Vårdbarometern

59 %

59%

65 %

75 %

Kommentar: saknas

Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler. Införandet av webbtidbok går framåt men tyvärr lite för sakta. Planering för införande av
webbtidbok för kliniskt kemiskt laboratorium, Växjö genomfört för provtagning. Planerad start under
oktober månad, anslutning klar slutet av augusti. Förändringsstopp under sommaren samt
semesterperiod har medfört att aktiviteterna legat på sparlåga. Statistikfunktionerna verkar nu vara igång
på ett bättre sätt efter stora problem under våren. T o m juli månad har 38,4% av kronobergarna
aktiverat sitt konto. Genomsnitt/månad av ärenden ligger på ca 750. Mammografiverksamheten har

2
Page 69 of 352

också kommit igång med ombokningarna. Många enheter neddragen verksamhet under sommaren.
Ungdomsmottagningen Växjö även öppnat upp tidbok för kuratorsbesök.
Region Kronberg har medverkat på Seniormässan i Växjö med information om e-tjänster, 1177 telefoni
och 1177.se. Stort intresse och kunskap bland äldre för journalen via nätet och e-legitimation.
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare 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.

MÅL

REGION KRONOBERG SKA VARA EN ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Indikator
Hållbart
medarbetarengagemang, HME

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

76

-

76

78

5,2 %

5,2

5,0 %

4,5 %

148

167

76

68

85 600

63 964

40 000

10 000

59 000

71 434

12 500

5000

Kommentar: saknas
Sjukfrånvaron
Kommentar: saknas
Antal vakanser > 6 månader
Kommentar: saknas
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår
(läkare)
Kommentar: saknas
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår
(sjuksköterskor)
Kommentar: saknas

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts
den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra ersättning om 10 000 kr
per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5 000 kr. En annan förmån är
förbättrat nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts
arbete om tio arbetstimmar ger fyra extra timmar betald ledighet, d v s en sänkt veckoarbetstid.
Förmånen är redan införd på många avdelningar och implementering pågår och fullföljs på återstående
avdelningar efterhand som bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt
får dessutom ett nattillägg om 5 000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att
sjuksköterskor kommer få 60 procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.
Regionstyrelsen har fattat beslut i heltidsfrågan och en plan ska arbetas fram innan årsskiftet.
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En utredning ska genomföras kring möjlighet att erbjuda t ex miljöbilar till medarbetare via
bruttolöneavdrag. Arbetet är försenat men pågår och ska redovisas i höst.
MÅL

MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM VÅR
VÄRDEGRUND OCH DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
Indikator
Andel av medarbetarna som
har genomfört utbildning om
vår värdegrund

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

0

75 %

80 %

100 %

0

4,8 %

50 %

100 %

Kommentar: Enligt plan.
Andel av medarbetarna som
har genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Kommentar: Utbildningen har uppenbart nedprioriterats på grund av hög belastning i framför allt sjukvården.
Kommunikationsinsatser kommer att genomföras för att uppmärksamma frågan igen. Människorättsstrateg Susann
Swärd planerar att erbjuda besök på fler arbetsplatser, för att genomföra utbildningen i grupp.
Andel medarbetare som har
deltagit i dialog om
värdegrunden

70 %

75 %

85 %

100 %

Kommentar: Sett till hur många som spelat värdegrundsspelet och använt övrigt dialogmaterial, är bedömningen
att minst 75 % av arbetsplatserna haft dialog om värdegrunden.

I början av året lanserades nya frågor till Region Kronobergs värdegrundsspel, med ökat fokus på
diskrimineringsgrunderna. Spelet har i dagsläget spelats av cirka 3 000 medarbetare i Region Kronoberg
(uppskattning baserad på hur många spel som lånats ut). Parallellt med detta finns också dialogkort och
material om hälsofrämjande arbetsplatser där värdegrunden lyfts fram. Under våren har det genomförts
flera workshops på arbetsplatser för att prata om värdegrunden och dess betydelse i vardagen. Mot
bakgrund av detta är bedömningen att minst 75 procent av medarbetarna nu har deltagit i dialog om
värdegrunden.
Det planeras att kontinuerligt komplettera materialet med bland annat nya frågor till spelet, och genom
en guide till hur värdegrunden kan vävas in i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Värdegrunden lyfts också fram löpande i olika interna dokument, nyhetsbrev, trycksaker med mera.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet 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.

MÅL

FÖRBEREDD KRISBEREDSKAPSORGANISATION FÖR
ATT HANTERA ALLVARLIGA HÄNDELSER
Indikator
Andel verksamheter med
aktuella krishanteringsplaner
eller motsvarande enligt
Krishanteringsplan Region
Kronoberg

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

<100 %

100 %

100 %

100 %

Kommentar: saknas

Planer klara och implementerade: Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården, Epidemi-och
pandemivårdsplan, Evakueringsplan -och CBRN (Kemisk,, Bilogisk-och nukleär) plan.

MÅL

EFFEKTIV OCH STRATEGISK UPPHANDLINGSPROCESS
Indikator
Avtalstrohet

Startläge
0

Senast utfall
40%

Mål 2017
80 %

Mål 2019
90 %

Kommentar: Stickprov avser förbrukningsmaterial på centraloperation i Växjö.

Arbetet med upphandlingsprocessen följer plan. Efter analys av controller identifieras område som
saknar avtal. Med nytt beställningssystem förväntas avtalstroheten öka. Vår rekommendation är att
antalet beställare minskas och Region Kronoberg skapar superbeställare ute i verksamheten.
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MÅL

INFÖRA DIGITALT E-ARKIV
Indikator
Antal digitalt slutarkiverade
system

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

0

1

5

12

Kommentar: Vi har arkiverat WebbVAS under 2017. I planen ligger 3 system till innan årsskiftet. Hogia, VIS och
Elevjournaler från John Bauer gymnasiet.

Projektet e-arkiv är slutfört i juni 2017 och är nu integrerat som en del av den ordinarie verksamheten.
Integrering av system har påbörjats enligt verksamhetsplan. Utmaningen i att införa digitalt e-arkiv är
främst att det tar längre tid att överföra "avställda" system är beräknat och att verksamheten (som äger
systemet) har resurser att bistå i arbetet. Förslag till klassificeringsstruktur är berett inför beslut i
regionstyrelsen, tillika Region Kronobergs arkivmyndighet. Beslut fattas under hösten inför
genomförande från och med 2018-01-01.

MÅL

LEDA OCH STÖDJA GENOMFÖRANDET AV REGION
KRONOBERGS MILJÖPROGRAM
Indikator
Ranking Öppna jämförelser;
miljöarbete

Startläge

Senast utfall

plats 4

Mål 2017

Mål 2019

<plats 4

<plats 4

Kommentar: Placering 2016 blev en delad femte plats. Utfall per helår.
Andel av resorna med fordon
från bilpoolen som sker med
förnyelsebart bränsle

50 %

44,5 %

70 %

75 %

Kommentar: Utvecklingen när det gäller andelen förnyelsebart går åt fel håll. Hittills genomförda åtgärder har inte
haft effekt. För att få effekt krävs tydligt engagemang från chefslinjen.
Andel förnyelsebara drivmedel
inom länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och minibuss)

93 %

99,1%

95 %

98 %

Kommentar: Utfallet gäller jan-jun 2017. Viss osäkerhet kring mätningen pga av eftersläpning i inrapportering,
men ett positivt resultat.
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom
verksamheten som kommer
från icke fossila källor

91 %

94.4 %

94 %

95 %

Kommentar: Målet kommer att nås under 2018 efter installation av pelletspanna i Grimslöv.
Andelen ekologiska livsmedel
av det totala inköpet

49 %

55,84 %

56 %

Kommentar: saknas
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60 %

Arbetet fortgår enligt plan. Fortsatta utmaningar finns inom målområdena för transporter, kemikalier
och avfall, vilket kräver flera insatser. Regionen ska delta i projekt "Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg" som ska fokusera på beteendefrågor för resor. En riktlinje för resor är under framtagande.
Miljöenheten kommer att ge extra stöd till de verksamheter som har särskilt många utfasnings- och
riskminskningsämnen. Prognosen för målet som helhet är god men däremot kommer det att bli svårare
att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs klimatpåverkan ska minska.
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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 samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.

MÅL

EN HÅLLBAR EKONOMI I BALANS
Indikator
Det ekonomiska resultatet ska
uppgå till minst 1 % av skatter,
utjämning och bidrag.

Startläge

Senast utfall

Mål 2017

Mål 2019

3,3 %

1,6 % (+61
mnkr)

1,1 %

1 % över tid

Kommentar:

Regionstyrelsen har en uppsiktsplikt över de övriga driftsnämnderna och ett särskilt ansvar för att
Region Kronoberg har en hållbar ekonomi i balans över tid.
Verksamheten och främst Hälso-och sjukvården har fortfarande en för stor nettokostnadsökning i
förhållande till hur skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklar sig. Verksamheten måste
anpassa sig till en utveckling av nettokostnaderna som över tid motsvarar ca 4 %. Under 2017
kompenseras detta till viss del av ett starkt finansnetto som i sin tur påverkas av realisationer kopplade
till att en anpassning till nytt finansreglemente görs.
Nedan följer en resultatuppföljning av regionstyrelsens verksamhetsområden.
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat

Resultatuppföljning
(mnkr)

JANUARI - AUGUSTI 2017

HELÅR 2017

Nettokostnad

Resultat

Utfall

Budget

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget

Prognos

Avvikelse

Regionservice

13

9

4

0

0

1

1

Regionstaben

-77

-82

5

-116

-126

-122

4

Regiongemensamt

-129

-158

30

-173

-196

-178

18

Summa

-192

-231

39

-289

-321

-298

23

-601

-607

5

-902

-915

-911

4

Vårdval hud

-10

-13

3

-14

-20

-16

4

Barntandvård och
särskilt
tandvårdsstöd

-56

-56

0

-81

-84

-85

-1

-667

-675

8

-997

-1 019

-1 012

7

Förtroendemannaorganisationen

-21

-25

4

-34

-37

-34

3

Summa
förtroendemannaorganisation

-21

-25

4

-34

-37

-34

3

-880

-931

51

-1 320

-1 378

-1 345

33

Vårdval och
tandvårdsstöd
Vårdval primärvård

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

Verksamhetens
nettokostnad

För perioden så redovisar Regiostyrelen inkl vårdval totalt ett överskott på 51 mnkr. Prognosen för
helåret är ett resultat som är 33 mnkr bättre än budget. De positiva avvikelserna förklaras främst av
lägre personalkostnader, inkl pensionskostnader, och att regiongemensamma medel inte förbrukas i
budgeterad takt Prognosen påverkas negativt av att avskrivningskostnaderna ökar.
För Vårdval primärvård är resultatet för perioden 5,4 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 3,6 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen inom primärvården samt beslutet att
halvera antalet hyrläkare inom den offentligt drivna primärvården med största sannolikhet kommer att
medföra att det blir färre hembesök utförda. I prognosen har också beaktats att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats och återbetalningar till följd av att den integrerade
missbruksmottagningen inte kommit igång ännu. Prognosen dras ned av de inte finansierade besluten
att anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga ST-läkare inom allmän
medicin. Prognosen dras också ned av att Hälso- och sjukvårdspengen förväntas ge ett underskott på
1,2 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit större än ursprungligt prognosticerat
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Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 3,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,3 mnk för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
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SAMMANFATTNING AV REGIONSERVICE
VERKSAMHETBERÄTTELSE
INVÅNARE
Efter synpunkter på införande av servicevärdar avvaktar vi med att ta nästa steg och kommer att ta
fram förslag på flexiblare bemanningslösningar och ett mer genomarbetat kommunikationsmaterial.
Införandet av en mer strukturerad kunddialog är något försenad, med de första mötena är inplanerade.
Sannolikheten att nå målet hög kundnytta sjunker något beroende på något försenat införande av
kunddialog samt mätmetoder för några indikatorer. I stort sett är utfallet på indikatorerna enligt plan.
Införande av vårdnära service, t ex servicevärdar, är mycket uppskattat av våra kunder. 21 servicevärdar
på 14 enheter är nu i tjänst.
Införande av förrådsservice går enligt plan, och i dagsläget har 42 enheter inom Region Kronoberg fått
avlastning.

MEDARBETARE
Totalt inom regionservice minskar den långa sjukfrånvaron, medan den korta ligger nästan oförändrad.
Däremot varierar det inom regionservice och de olika verksamhetsområdena. Där det är större
avvikelser ska fördjupad analys ske. Det är inget nytt arbetssätt; fokus på sjukfrånvaron har funnits
under flera år och det har gett effekt.
Vissa befattningar inom fastigheter och IT är fortsatt svårrekryterat. Glädjande är att vi nu lyckats
rekrytera underhållsingenjör och tekniker med full elbehörighet. Inom IT anställer vi när/om rätt
kompetens finns. Konkurrensen i Växjö är stor eftersom många IT-företag finns etablerade i
kommunen.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Flera av våra servicetjänster är kartlagda med framtagna förbättringsåtgärder. Återkoppling av kunskap
och erfarenheter till regionservice ledning sker regelbundet. Arbetet med att utveckla systemförvaltning
av IT-system som stödjer serviceobjektet behöver intensifieras.
Sannolikheten att nå målet effektiva serviceprocesser är fortsatt relativt hög. I stort sett är utfallet på
indikatorerna enligt plan.
Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete, stort som smått, inom regionservice med målet att få effektiva
processer och nöjda kunder.

EKONOMI
Vi har haft genomgång med samtliga verksamhetsområden om möjligheter att ta fram relevant
produktionsstatistik för att mäta produktivitet.
Framöver kommer följande tjänster att mätas
• Telefoni – telefonsamtal
• Sjukhusreception, Ljungby – kundärenden
• Tryckeriet – tryckta ark
• Patienttransporter
Resultat visar för perioden ett överskott på 4,3 mnkr och prognosen är 1,0 mnkr
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SAMMANFATTNING AV KUNDVALSENHETENS
VERKSAMHETBERÄTTELSE
INVÅNARE
Från och med januari 2017 har åldern höjts för den avgiftsfria tandvården för unga vuxna från det år
man är 19 år till det år man är 21 år.
Inera har påbörjat arbetet med nationell listningstjänst. Beräknas vara klart 2019.

MEDARBETARE
På uppdrag av ekonomidirektören pågår arbetet med att dokumentera/uppdatera Vårdval Kronoberg
primärvårds ekonomiska processer.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Årliga dialogmöten genomförs med vårdcentralerna.

EKONOMI
Belopp i mnkr

2017 janaug

2016
prognos
jan- aug

Vårdval Kronoberg primärvård
(VVP)

5,4

6,1

3,6

Vårdval Hud (VVH)

3,2

5,6

4,0

-0,3

2,5

-0,8

8,2

14,1

6,9

Tandvård (TV)
Resultat
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1587
Handläggare: Jonas Karlström,
Datum: 2017-10-03

Regionstyrelsen

Verksamhetsplan Regionstyrelsen 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplan för regionstyrelsens verksamhetsområden för 2018
att fastställa driftramar 2018 på underliggande nivå enligt bifogat förslag

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade § 81/17 att regionstyrelsen ger hälso- och
sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, regional utvecklingsnämnden, kulturnämnden
och styrelsen för Grimslövs folkhögskola i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner
samt fördela och fastställa driftbudgetram för underliggande driftsnivå.
Regionstyrelsen ska förutom sin uppsiktsplikt i egenskap av driftsnämnd för ett
antal regionövergripande verksamheter upprätta verksamhetsplan och fördela
driftsramar till underliggande nivå.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondritektör

Förslag till verksamhetsplan Regionstyrelsen 2018 med fördelning av
driftbudgetramar.
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Verksamhetsplan med
budget 2018
REGIONSTYRELSEN

0
Gäller för: 2018 Ansvarig tjänsteman: Martin Myrskog
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REGIONSTYRELSENS UPPDRAG
Regionstyrelsen är den högsta verkställande och beredande församlingen inom Region Kronoberg.
Ärenden som ska behandlas i regionfullmäktige bereds av regionstyrelsen. Regionstyrelsen leder och
samordnar förvaltningen av Region Kronobergs angelägenheter och får likt övriga nämnder
ekonomiska ramar och uppdrag av regionfullmäktige, men har även uppsiktsplikt över övriga nämnders
verksamhet. Regionstyrelsen är anställningsmyndighet, arkivmyndighet och fullgör Region Kronobergs
uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet. Regionstyrelsen utgör även beställare inom Vårdval
Kronoberg. Underordnade till regionstyrelsen är även personalutskottet samt FoU- och
Folkhälsoberedningen.
Regionstyrelsens tjänstemannaorganisation leds av regiondirektören och består av regionstabens
avdelningar (regionledning, ekonomiavdelning, HR-avdelning, kansliavdelning,
kommunikationsavdelning och planeringsavdelning) och regionservice (fastighet, lokalvård, kost &
restauranger, kundservice & logistik, IT). Regionstaben har till uppgift att leverera stöd och service till
förtroendemannaorganisationen, chefer och verksamhet samt leda och styra via funktionsansvar inom
flera områden.
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NULÄGE
Region Kronoberg står inför flera stora utmaningar och möjligheter som exempelvis
kompetensförsörjning, digitalisering, växande demografiska behov, stora investeringsbehov samt att
bibehålla och förvalta invånarnas höga förtroende. Nedan följer en kort beskrivning av nuläget inom de
fyra perspektiven utifrån regionstyrelsens uppdrag.
INVÅNARE
 För flertalet av regionstyrelsens verksamheter är mottagarna av tjänsterna inte invånaren utan i
första hand politik, chefer och andra interna verksamhetsföreträdare. Idag finns det endast
delvis uppföljning på hur väl dessa tjänster möter de befintliga och framtida behoven.
 Regionstyrelsen genomför idag på ett systematiskt sätt fördjupade medicinska granskningar
inom Vårdval Kronoberg.
 Idag finns goda möjligheter att följa Region Kronobergs ansvarsområden med tillhörande
beslut på www.kronoberg.se. Det finns en väl utvecklad webb och ett ärendehanteringssystem
med goda utvecklingsmöjligheter. Region Kronoberg har en postlista på webben, men dock
inte tillhörande handlingar. Invånare och media ställer högre krav på myndigheter och
offentliga organisationer - tid för handläggning och graden av upplevd service är avgörande
faktorer för hur öppen en organisation uppfattas.
 Kännedomen om Region Kronoberg är god efter bara två år som organisation. Vid mätning
2016 kände 41 procent till Region Kronoberg. Kännedomen måste dock ökas och bli tydligare
i förhållande bland annat till våra samarbetspartners, och andra målgrupper. Tydligare direktiv
måste tas fram som beskriver samtliga förvaltningars ansvar att ingå i varumärket Region
Kronoberg. Ny mätning ska genomföras januari 2018.
MEDARBETARE
 Arbetet med att implementera Region Kronobergs värdegrund "Respekt för människan"
fortgår i olika forum. Upplevelsen är dock att man inte alltid lever upp till värdegrunden i
möten med invånare och medarbetare. Värdegrund måste vara tydligare och djupare förankrad
hos varje medarbetare och visas i det dagliga agerandet.
 I syfte att förbättra arbetsmiljö och hälsa bland våra medarbetare har det hälsofrämjande arbete
utvärderats och utvecklats med nya arbetssätt fr o m hösten 2017. Sjukfrånvaron inom Region
Kronoberg var i delår mars 2017: 6,3 procent (kvinnor: 7,1 %, män 3,6 %)
 Kompetensförsörjningen är en av de mest prioriterade frågorna inom Region Kronoberg.
Även om den stora bristen och svårigheten att rekrytera personal finns inom hälso- och
sjukvården är detta en fråga som hela organisationen måste arbeta med och bidra till att lösa.
VERKSAMHETSUTVECKLING
 Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska, men sett till de beslutade styrtalen
går utvecklingen långsamt eller i vissa fall t o m åt fel håll. Nuvarande miljöprogram behöver
ersättas under 2018 med ett hållbarhetsprogram. Det nya programmet kommer att fokusera på
ekologi, men även social hållbarhet. Ansvaret för hållbarhetsfrågorna ligger idag delvis
organisatoriskt utspritt.
 Regionstyrelsen tar fram styrande dokument för Vårdval Kronoberg som bidrar till att vården
bedrivs effektivt och med hög kvalitet.
 Region Kronoberg har generellt sett en stabil IT- miljö, och ett sammanhållet
vårdinformationssystem, men behovet av digitala lösningar inom samtliga verksamheter är stort
och ökande. Region Kronoberg har påbörjat införande av en förvaltningsmodell för IT-system,
-program etc. Samverkan ökar mellan landsting och regioner avseende utveckling och
förvaltning av digitala tjänster. Behov finns att ta fram en långsiktig inriktning för hur
digitaliseringen (och IT) ska stödja verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.
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Sedan Region Kronoberg bildades 2015 har arbetet med att forma en effektiv och tydlig
Budget- och uppföljningsprocess pågått. Flera kliv har tagits för att utveckla ledning och
styrning, framförallt i arbetet med verksamhetsplaner och uppföljning av dessa, men
förbättringspotential finns. Region Kronoberg behöver exempelvis arbeta med förbättrade
analyser för hur perspektiven påverkar varandra och utveckla metodik för långtidsprognoser
med scenarioanalyser. I nuläget uppstår det ibland otydlighet i ansvarsfördelningen (både på
politisk och tjänstemanna-nivå) mellan nämnder och förvaltningar.

EKONOMI
 Regionstyrelsens verksamheter har en ekonomi i balans och har att hantera ett
effektiviseringskrav på fem mnkr per år.
 Ekonomiska ramar har idag en begränsad styreffekt i verksamheten.
 Stora äskanden (inom såväl drift som investeringar), men svårt att prioritera på både politiskoch tjänstemannanivå när förväntade effekter inte beskrivs. Gäller både drift och investeringar.
Stort fokus på nya pengar, litet fokus på omprioriteringar inom befintlig ram.
 Efter ett antal år med goda ekonomiska resultat väntar tuffare tider då skatteunderlaget inte
förväntas växa i samma takt som under det senaste decenniet. Samtidigt ökar de demografiska
behoven inom främst hälso- och sjukvården.
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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. Målbilden inom perspektivet är nöjda
invånare med stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Inom invånarperspektivet har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande målsättningar:
-

Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt
Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god
Invånarnas vård och hälsa ska vara nära och jämlik

Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionstyrelsen följande inom perspektivet.

MÅL
Primärvården(Vårdval Kronoberg) bedrivs med kvalitativ och patientsäker vård.
Indikator
Antal genomförda fördjupade
medicinska granskningar

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

?

6

6

Alla invånare ska ha en likvärdig tillgång till primärvården. De medicinska granskningarna utvecklas
ytterligare på ett systematiskt sätt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Uppföljnings- och
utvecklingsarbetet skapar förtroende för Region Kronobergs verksamhet hos invånarna.

MÅL
Region Kronobergs varumärke är starkt och med ett tydligt budskap
Indikator
Andel invånare som har
kännedom om Region
Kronobergs ansvarsområden

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

41

60

85

Informationen om Region Kronoberg ska vara tillgänglig för invånarna. Att samtliga verksamheter
inom Region Kronoberg tydliggör att det är Region Kronoberg som är varumärket och avsändaren.
Varumärkesundersökningen som gjordes i januari 2016 visar att kännedomen om varumärket och
verksamheten är förhållandevis god, men det finns behov att stärka bilden ännu mer. Bland annat
behöver arbetet fokuseras på vilka värden Region Kronoberg förknippas med och fortsätta jobba för en
tydlig och enhetlig profil i vårt grafiska uttryck.
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MÅL
Region Kronoberg har en modern förvaltning med service, öppenhet och effektivitet i fokus
Indikator
Införande av externt
webdiarium med tillgång till
handlingar
Handläggningstid för
utlämnande av allmän handling

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

0

50 %

100 %

2 arbetsdagar

1 arbetsdag

½ arbetsdag

Region Kronoberg ska svara upp till invånarnas behov av lättillgänglig information och service.

BESLUTADE UPPDRAG, ENLIGT BUDGET 2018-2020, TILL REGIONSTYRELSEN INOM
PERSPEKTIVET INVÅNARE


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.

Utöver dessa uppdrag tillkommer de ännu pågående uppdrag i Budget 2017-2019 som inte står i
konflikt med ovanstående.
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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.
Regionstyrelsen är anställningsmyndighet och har genom personalutskottet ansvar för personalpolitiken
inom Region Kronoberg.
Inom medarbetarperspektivet har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande målsättningar:
-

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare
Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna

Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionstyrelsen följande inom perspektivet.

MÅL
Ett hälsofrämjande förhållningssätt och ett starkt medarbetarengagemang genomsyrar
organisationen
Indikator
Sjukfrånvaro

Utfall 2016
5,2% (2016)

Mål 2018
5,0%

HME-index Hållbart
medarbetarengagemang

-

76

HME-delindex motivation

-

78

HME-delindex ledarskap

-

77

HME-delindex styrning

-

73

Mål 2020
4,8%

Region Kronoberg ska vara den goda arbetsplatsen för alla medarbetare, där alla ska ha lika villkor och
möjligheter i arbetslivet. Hälsofrågan är en naturlig ledningsfråga och chefens ansvar inom
hälsofrämjande och arbetsmiljö är tydliggjort. Ett hälsofrämjande förhållningssätt genomsyrar hela
organisationen. Hälsofrämjande och förebyggande insatser riktas mera kraftfullt till prioriterade grupper
eller arbetsplatser där ett behov har identifierats. Att målet med att minska sjukfrånvaron till 5 procent
är uppnått samt att Region Kronoberg närmar sig nollvisionen mot arbetsrelaterad ohälsa.
Medarbetarna är engagerade och goda ambassadörer. Ett hälsofrämjande arbete pågår i organisationen,
men arbetet behöver intensifieras och samordnas för att bättre effekt ska nås när det gälle exempelvis
sjukfrånvaron och de främjande, förebyggande och rehabiliterande insatserna.
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MÅL
Region Kronoberg är en attraktiv, lärande och utvecklande organisation
Indikator
Vakanser > 6 månader

Utfall 2016
148 (2016)

Mål 2018
76

Mål 2020
68

Återbesättningsgrad läkare

-

>1

>1

Återbesättningsgrad
sjuksköterskor

-

>1

>1

Återbesättningsgrad
undersköterskor

-

>1

>1

Återbesättningsgrad
administrativa tjänster

-

<1

<1

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår,
läkare

85 600 (2016)

40 000

10 000

Antal timmar för
bemanningsföretag/helår,
sjuksköterska

59 000 (2016)

12 500

5 000

Region Kronoberg uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och
karriärmöjligheter av både befintliga och presumtiva medarbetare. Medarbetarna upplever Region
Kronoberg som en lärande organisation där de kan utvecklas i sin yrkesroll. Kompetensförsörjningen är
ett starkt prioriterat område där många parallella insatser pågår för att nå effekt på såväl kort som lång
sikt, och ett mer proaktivt förhållningssätt präglar arbetet

MÅL
Medarbetare i Region Kronoberg agerar utifrån organisationens värdegrund i mötet med
varandra, kunder/brukare
Indikator
Andel medarbetare som haft
dialog om vår värdegrund
Andel av medarbetarna som
har genomfört utbildning och
diskrimineringsgrunderna

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

70 %

80 %

100 %

-

85 %

100 %

Värdegrunden är basen i Region Kronobergs organisation och stärker förtroendet för organisationen.
Samtliga medarbetare agerar med organisationens värdegrund i mötet med varandra, kunder/brukare.
Värdegrunden utövas i praktiken, är levande. En stor andel av medarbetarna har haft dialog om
värdegrunden, men arbetet med att förankra den och få medarbetarna att agera i enlighet med
värdegrunden i vardagen behöver fortsätta
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BESLUTADE UPPDRAG, ENLIGT BUDGET 2018-2020, TILL REGIONSTYRELSEN INOM
PERSPEKTIVET MEDARBETARE


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.



Fortsatt stimulera medarbetare att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.



I SAMVERKAN MED HSN/RUN - Aktivt använda avdelningen för regional utvecklings
projektkompetens för att hälso- och sjukvården i större grad ska få del av externa projektmedel.



I SAMVERKAN MED HSN - Arbeta aktivt med SKL:s samverkan för oberoende av
hyrpersonal.



I SAMVERKAN MED HSN - Delade turer ska avskaffas.



I SAMVERKAN MED HSN - Utveckla lösningar för schemaläggning med inriktning på den
personcentrerade vården.



I SAMVERKAN MED HSN - Arbeta fram tydliga karriärtrappor kopplade till
kompetensutveckling.

Utöver dessa uppdrag tillkommer de ännu pågående uppdrag i Budget 2017-2019 som inte står i
konflikt med ovanstående.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet. Det innebär
att Region Kronoberg ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov.
Inom perspektivet verksamhetsutveckling har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande
målsättningar:
-

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska

Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionstyrelsen följande inom perspektivet.

MÅL
Primärvården bedrivs ändamålsenligt samt effektivt och med hög kvalitet
Indikator
Framtagande av uppdaterad
uppdragsspecifikation

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

1

1

Många utmaningar påverkar hälso- och sjukvården såsom en ökad andel äldre i befolkningen jämte en
stor grupp yngre nyanlända, tilltagande digitalisering samt att nationella förutsättningar ändras. En hög
förändringstakt är att förvänta då invånarnas behov av god allmänmedicinsk vård kommer att bestå.
Region Kronoberg ska säkerställa likvärdig tillgång till hälso- och sjukvården för alla invånare. Styrande
dokument för Vårdval Kronoberg som bidrar till att vården bedrivs effektivt och med hög kvalitet
behöver därför årligen tas fram och beslutas enligt Regionstyrelsens planerade sammanträdestider.
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MÅL
Region Kronoberg ska minska klimatpåverkande utsläpp *
Indikator
Andel av resorna med fordon
från bilpoolen som sker med
förnyelsebart bränsle

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

50%

75%

75%

Andel förnyelsebara drivmedel
inom länstrafikens samtliga
fordon (buss, bil och minibuss)

85%

87%

93%

Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom
verksamheten som kommer
från icke fossila källor

91%

95%

95%

Andelen ekologiska livsmedel
av det totala inköpet

54%

60%

70%

Plats 5

Plats 4

Plats 3

Andelen återvunnet material av
totala avfallsmängden

-

33%

33%

Antalet produkter med
utfasningsämnen som ersatts
med mindre hälsoskadliga eller
miljöfarliga produkter jämfört
med 2013

-

70%

70%

Öppna jämförelser miljö,
ranking i riket

Under 2017 har utvecklingen inom vissa områden stått stilla eller till och med gått åt fel håll, samtidigt
pågår flera aktiviteter som kommer att ge effekt. Givet ett tydlig fokus och engagemang i hela
verksamheten kan målet nås.
Att Region Kronoberg har ett ambitiöst hållbarhetsprogram som får genomslag i hela verksamheten
och leder till att målen kan nås.
MÅL
Digitaliseringen stödjer verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg
Indikator
Förväntade effekter av digitala
löningar uppnås
Förväntade effekter av digitala
lösningar är kända och utgör
underlag för prioritering och
beslut

Startläge

Mål 2018

Mål 2020

0

10%

50%

0

50%

100%

Region Kronoberg har generellt sett en stabil IT- miljö, och ett sammanhållet vårdinformationssystem,
men behovet av digitala lösningar inom samtliga verksamheter är stort och ökande.
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Region Kronoberg har påbörjat införande av en förvaltningsmodell för IT-system, -program etc.
Samverkan ökar mellan landsting och regioner avseende utveckling och förvaltning av digitala tjänster.
Behov finns att ta fram en långsiktig inriktning för hur digitaliseringen (och IT) ska stödja
verksamhetsutvecklingen i Region Kronoberg.

MÅL
Alla nivåer inom Region Kronoberg har en utvecklad och systematisk styrning för
verksamhetsplanering och uppföljning
Indikator
Andel enheter ned till kliniknivå
som har verksamhetsplaner
Andel enheter till kliniknivå
som har genomfört service och
besiktning

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

-

100 %

100 %

-

100 %

100 %

Region Kronoberg har en fullt ut genomförd och genomarbetad budget- och uppföljningsprocess.
Budget och verksamhetsplaner är uppbyggda enligt samma struktur och innehåller tydliga mål och
uppdrag med beskrivna förväntade effekter där det framgår vem som är mottagare. De övergripande
målen genomsyrar verksamhetsplanerna och därmed även verksamheten. Det sker en aktiv uppföljning
av mål, handlingsplaner och uppdrag på alla nivåer i organisationen.

BESLUTADE UPPDRAG, ENLIGT BUDGET 2018-2020, TILL REGIONSTYRELSEN INOM
PERSPEKTIVET VERKSAMHETSUTVECKLING


Aktivt arbeta med innovationsvänlig upphandling.



Individbaserade styrtal/indikatorer ska redovisas könsuppdelade.



Ett hållbarhetsprogram för Agenda 2030 ska tas fram för Region Kronoberg.



Utarbeta en långsiktig plan för Region Kronobergs forsknings- och utvecklingsarbete.



Stimulera deltagande i forskning- och utveckling inom vården, särskilt grön rehabilitering.

Utöver dessa uppdrag tillkommer de ännu pågående uppdrag i Budget 2017-2019 som inte står i
konflikt med ovanstående.
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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.
Inom ekonomiperspektivet har regionfullmäktige beslutat om följande övergripande målsättning:
-

En hållbar ekonomi i balans

Utifrån nulägesanalysen samt av de Regionfullmäktige beslutade mål och uppdrag i Budget 2018 med
flerårsplan 2019-2020 prioriterar regionstyrelsen följande inom perspektivet.

MÅL
Den ekonomiska ramen är styrande
Indikator
Budgetavvikelse
regionstyrelsen, exkl Vårdval
Budgetavvikelse Vårdval
Ekonomiskt resultat, Region
Kronoberg

Utfall 2016

Mål 2018

Mål 2020

11 mnkr

+/- 0

+/- 0

13 mnkr

+/- 0

+/- 0

90 mnkr

66 mnkr
(1,1%)

69 mnkr

Region Kronobergs ekonomi är i balans och stort fokus finns på produktivitet, effektivitet, volym och
kvalitet i verksamheten. Resurser kan lättare omfördelas där de behövs bäst och omprioriteringar sker
inom befintliga ramar. En ekonomi i balans där den ekonomiska ramen är styrande ger handlingsfrihet
för framtida prioriteringar och satsningar.
Det ligger i Regionstyrelsens uppsiktsplikt att följa upp nämndernas efterlevnad av den beslutade
budgetramen och att beslutade principer för ekonomistyrning följs.

MÅL
Verksamheten effektiviseras årligen
Indikator
Regionstyrelsen

Utfall 2016
-5 mnkr

Mål 2018
-5 mnkr

Mål 2020
-10 mnkr

Regionstyrelsen effektiviserar sina verksamheter varje år genom en god kostnadsmedvetenhet och att
eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Regionstyrelsen har inför 2018 ett effektiviseringskrav på fem
mnkr samt ytterligare fem mnkr 2019.

12
Page 95 of 352

BESLUTADE UPPDRAG, ENLIGT BUDGET 2018-2020, TILL REGIONSTYRELSEN INOM
PERSPEKTIVET EKONOMI


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.

Utöver dessa uppdrag tillkommer de ännu pågående uppdrag i Budget 2017-2019 som inte står i
konflikt med ovanstående.
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DRIFTSRAMAR 2018
Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 om preliminär fördelning av driftsramar till respektive nämnd.
Regionstyrelsen tilldelades följande nettokostnadsram för 2018 (belopp i mnkr):
Vårdval och tandvårdsstöd (Beställarfunktion)
RAM 2017

1 019,0

Resurstillskott
Uppräkning (LPIK)

26,0

Befolkningsökning

10,5

Psykologer till vårdcentraler

1,0

Kostnadsfri tandvård för unga

5,6

Nödvändig tandvård, Barn etc

0,1

RAM 2018

1 062,2

Regionstyrelsen – övrigt
RAM 2017

358,0

Resurstillskott
Uppräkning av ram

6,8

Lönerevision 2017

2,4

Pensionskostnader(central pott)

27,0 (totalt 154)

Avskrivningar

30,0 (totalt 231)

Cambio Cosmic, Inera

5,7 (totalt 29,6)

Ökade premier LÖF

1,0 (totalt 27,9)

Effektiviseringskrav

- 5,0 (totalt -10)

Provisoriska lokallösningar

2,0

Forskning/Utveckling

5,0

Jämlik och nära vård

70,0

Attraktiv arbetsgivare

60,0

RAM 2018

561,9

Löneavtal 2018 fördelas efter utfall till nämnder

53,1

Kompensation till övriga nämnder för ökat PO-pålägg

-20,6

TOTALT 2018

1 656,6
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Fördelning av ramar
I enlighet med regionfullmäktiges beslut i juni 2017 samt regionstyrelsen beslut i september 2017 ska
nämnder och styrelser besluta om fördelning av tilldelad nettokostnadsram till underliggande nivå.
Regionstyrelsens totala nettokostnadsram fördelas enligt nedanstående tabell:

Ramfördelning Regionstyrelsen
(Belopp i mnkr)

Budget 2017

Förändring

Budget 2018

Regionservice

-2

5

3

Regionstaben

125

2

127

Regiongemensamt

197

94

291

Summa

320

101

421

Vårdval primärvård

915

36

951

Vårdval hud

20

1

20

Barntandvård och
särskilt
tandvårdsstöd

84

8

92

1 019

45

1 063

Förtroendemannaorganisationen

37

1

38

Summa
förtroendemannaorganisation

37

1

38

-

135

135

1 377

282

1 657

Summa Vårdval och
tandvårdsstöd

Ej fördelade medel till
regionstyrelsens
förfogande*
TOTALT

* Jämlik och nära vård (70 mnkr) samt Attraktiv arbetsgivare (60 mnkr), Forskning/utveckling (5 mnkr).
Samtliga av dessa medel fördelas efter beslut.
Mindre omfördelningar av interna budgetposter kan eventuellt tillkomma.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-10-02

Regionstyrelsen

Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att för sin del godkänna delårsrapport augusti 2017 för Region Kronoberg.
att rekommendera regionfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapport augusti
2017 för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg ska enligt plan upprätta delårsbokslut per den 31 mars och 31
augusti varje år. Delårsbokslutet presenteras i en delårsrapport uppdelad i fyra
perspektiv(se sammanfattning nedan). I delårsrapporten redovisas även status på
av Regionfullmäktige eller Regionstyrelsen beslutade uppdrag till nämnder och
verksamheter.
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. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade
insatser som görs i hälso- och sjukvården. Under semesterperioden har en
försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som startar
under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Medarbetare

Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv
arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån
medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från modellen: Attrahera – Rekrytera –
Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården.
Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning
som behövs, påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö.

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK729
Handläggare: Jonas Karlström, Ekonomiavdelningen
Datum: 2017-10-02

Verksamhetsutveckling

Region Kronobergs målbild inom perspektivet 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.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs
inom flera områden för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som
Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda invånarna.
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 samt kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per
augusti månad pekar på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre
än budgeterat 2017.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Delårsrapport Region Kronoberg augusti 2017, inklusive bilagor

Sida 2 av 2

Page 101 of 352

DELÅRSRAPPORT

AUGUSTI 2017

Page 102 of 352

SAMMANFATTNING AV
PERIODEN
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. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Under semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av
hyrpersonal som startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet 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.
Måluppfyllelsen inom perspektivet är varierande och visar att förbättringar krävs inom flera områden
för att upprätthålla den kvalitet och ambitionsnivå som Region Kronoberg strävar efter och vill erbjuda
invånarna.

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 samt
kollektivtrafik och regional utveckling.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen per augusti månad pekar
på ett resultat på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat 2017.
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”Ett gott liv i ett livskraftigt län”
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INVÅNARE
”Nöjda invånare med stort
förtroende för Region
Kronobergs verksamhet”
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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. Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med
stort förtroende för Region Kronobergs verksamhet.

Måluppfyllelse augusti 2017

FÖRTROENDE FÖR VERKSAMHETERNA SKA VARA
FORTSATT HÖGT
Invånarna i Kronobergs län är Region Kronobergs uppdragsgivare och finansierar i huvudsak
verksamheten. Därför är det viktigt att invånarna känner stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet och att skattemedel används på bästa sätt. Både invånare och samarbetsparter ska uppleva
att kvaliteten på Region Kronobergs samhällstjänster är god. Region Kronobergs ska förvalta ett
fortsatt högt förtroende för vår verksamhet genom att förbättra både tillgänglighet och kvalitet.

Förtroendet för verksamheten ska fortsatt vara högt
Styrtal

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Förtroende för hälso- och sjukvården
64 %
75 %
enligt Vårdbarometern*
NKI buss/tåg enligt
72 %
71 %
Kollektivtrafikbarometern
Kännedom om varumärket Region
41 %
55 %
Kronoberg**
*Indikator enligt mätning våren 2017, (innehåller dock bara halva urvalet)
**Mätning av varumärket kommer att ske under början av 2018, värdet avser senaste mätningen(jan 2016)

Målvärde 2019
77 %
71 %
80 %

Hälso- och sjukvård
Högt förtroende för hälso- och sjukvården speglar resultatet av alla samlade insatser som görs i hälsooch sjukvården. Det som mäts via vårdbarometern är en bedömning från patienter och invånare
avseende upplevelsen av alla åtgärder, insatser, bemötande och resultat som Region Kronoberg
erbjuder i hälso- och sjukvården. Resultatet ser överlag bra ut även om det krävs förbättringar. Under
semesterperioden har en försämrad tillgänglighet kunnat märkas. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet. Den långsiktiga målsättningen att hålla kvar god
tillgänglighet och förbättra det som behövs ligger kvar.
Kollektivtrafik
För linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.
Varumärket Region Kronoberg
Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med att stärka varumärket enligt varumärkesplattformen,
genom exempelvis aktiviteter för media, utveckling av vår webbplats, att uppdatera material i väntrum
samt diverse utåtriktade aktiviteter inom enskilda verksamheter – till exempel öppna hus för
allmänheten.
5
Page 107 of 352

Under hösten har en bred kampanj genomförts för allmänheten om Region Kronobergs arbete för att
bli hyroberoende, vars syfte delvis varit att stärka förtroendet för oss. På grund av den kampanjen har
beslut fattats att vänta med en planerad marknadsföringskampanj för Region Kronberg. Den är istället
inplanerad för våren 2018, då resultatet av den varumärkesmätning som ska göras i början av 2018
kommit, och Region Kronoberg kan då anpassa kampanjens innehåll efter vad resultatet visar.

TILLGÄNGLIGHETEN TILL REGION KRONOBERGS
VERKSAMHETER SKA VARA GOD
Kraven och förväntningar på välfärden ökar i allt högre grad. Hög kvalitet, öppenhet och tillgänglighet
är faktorer som är avgörande för en regions attraktionskraft. Region Kronoberg ska förbättra och
upprätthålla en god tillgänglighet inom samtliga verksamhetsgrenar.

Tillgängligheten till Region Kronobergs verksamheter ska vara god
Styrtal
Kännedom om 1177, enligt
Vårdbarometern*
Rimliga väntetider primärvård, enligt
Vårdbarometern

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

-

92 %

95 %

72 %

72 %

76 %

89 %

90 %

95 %

60 %

85 %

90 %

37 %

85 %

90 %

43 %

54 %

54 %

68 %

81 %

83 %

Läkarbesök inom primärvård, 7 dagar
Andel väntande till Läkarbesök inom
planerad specialistvård, mindre än 60
dagar
Andel väntande till Behandling inom
planerad specialistvård,mindre än 60
dagar
Spridning av kulturaktiviteter i länets
övriga kommuner jämfört med Växjö
(Fördelning aktiviteter som finansieras av
kultursamverkansmodellen genom
Region Kronoberg)
Kundnöjdhet Serviceresor gällande
väntetider i telefon

*Måttet är borttaget ur Vårdbarometern, våren 2017
Hälso- och sjukvård
Den sammantagna sjukvårdsproduktionen, exklusive Medicinskt servicecentrum och
Tandvårdscentrum, ökar med 1,2 procent jämfört med motsvarande period 2016. För primärvården
och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk och psykiatrisk
öppenvård redovisar 24 av 38 mottagningar en tillgänglighet mellan 90-100 procent enligt den
nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation och behandling.
Tillgängligheten i Kronoberg ligger på en högre nivå än riksgenomsnittet när det gäller läkarbesök och
på en lägre nivå när det gäller väntetider till operation/behandling.
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Kollektivtrafik
Kundnöjdhet på Serviceresor har sjunkit i samband med byte av system vilket medför bedömningen att
de uppsatta målen under 2017 inte kommer att uppnås. Dock har resultatet rörande väntetid i telefon
förbättrats med fyra procentenheter sedan delårsredovisningen i mars.
Kultur
Spridning av kulturaktiviteter mäts i kvartal två varje år. 2016 minskade andelen aktiviteter utanför
Växjö kommun från 54 procent 2015 till 43 procent 2016. Kulturverksamheter inom
kultursamverkansmodellen har sedan hösten 2016 lyft att det blivit svårare att nå ut med kultur i hela
länet. Regional kultur behöver en lokal mottagare och förutsättningarna skiftar bland kommunerna i
länet. Med anledning av detta har frågan om kommunala förutsättningar lyfts i kommunalt forum –
kultur och det finns behov av ytterligare insatser för att säkerställa god tillgänglighet till kultur i hela
länet. I samband med revidering av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 har
kulturnämnden föreslagit att prioritera en kulturell infrastruktur som är tillgänglig i hela länet.

INVÅNARNAS HÄLSA SKA VARA JÄMLIK
En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen.
Därför ska Region Kronoberg medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Styrtal
Ohälsotalet, kvinnor
Ohälsotalet, män
Sjukpenningtalet, kvinnor
Sjukpenningtalet, män
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, kvinnor
Självskattad hälsa enligt
Folkhälsoenkäten, män

Utfall augusti 2017
-

Målvärde 2017

Målvärde 2019

Plats 5

Plats 3

-

Plats 5

Plats 3

14,6

13,0

<10,0

6,9

7,0

<6,6

72,1 %

73 %

75 %

76,6 %

77 %

77 %

Hälso- och sjukvård
Invånarnas hälsa ska vara jämlik och ska bland annat stärkas via utvecklingsarbetet kring
sjukskrivningsprocessen. Det arbetet pågår enligt plan med aktiviteter inom både primärvård och
specialistvård med operativa åtgärder som exempelvis genomförda utbildningar, dialogmöten,
arbetsgivardialoger och påbörjat arbetet med stöd- och styrdokument. Sjukpenningtalet har successivt
minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män vilket är ett trendbrott. Det är första gången
Region Kronoberg har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan november 2013.
Arbete pågår med att vidareutveckla den försäkringsmedicinska utbildningsstrukturen och utbildningar i
försäkringsmedicin genomförs regelbundet för rehabkoordinatorer, AT/ST-läkare, PTP- psykologer
och andra berörda.

7
Page 109 of 352

En process för analys och reflektion av sjukskrivningsmönster i hälso- och sjukvården är
implementerad i Vårdval Kronoberg för att uppnå rätt, säker och jämlik rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess.
En arbetsmodell för tidig samverkan med arbetsgivare i sjukskrivningsprocessen har presenterats för
samtliga rehabkoordinatorer i Vårdval Kronoberg. Det pågår ett arbete med att genomföra
arbetsgivardialoger med stora privata och offentliga arbetsgivare i samverkan med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen med fokus på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Det finns fortsatt behov av en tydlig struktur vad det gäller ledning och styrning inklusive
kunskapsstyrningen i hälso- och sjukvården avseende det försäkringsmedicinska området för fortsatt
framgångsrikt arbete med sjukskrivningsprocessen.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Invånarperspektivet
Förtroendet för verksamheten ska vara fortsatt högt

Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Pågående

Närmare Kronobergaren,
den utvecklingsstrategi till
2027, som hälso-och
sjukvården har tagit fram
ger en tydlig riktning i
arbetet. HSD medverkar i
nationell grupp på SKL. Ny
lagstiftning för utskrivning
av patient har lokalt
arbetats in i ett regelverk
tillsammans med länets
kommuner. Nästa steg blir
att på nationell nivå
definiera ett övergripande
uppdrag för framtidens
primärvård. Lokalt pågår
äldrehälsa Kronoberg i
länets västra del och plan
för spridning österut håller
på att ta form.
Möjlighet för läkare på
sjukhusen att jobba i
primärvården på sin
jourkomp har tagits fram.

Kvalitetsuppföljningar av Vårdval
Kronoberg ska publiceras på 1177.se.

Ännu ej påbörjad

En utredning ska
genomföras inför införandet
för att kartlägga vilka
kostnader och parametrar
som ska publiceras

Läkarkontinuiteten skall publiceras på
1177.se

Ännu ej påbörjad

Se ovan

Pågående

Följer plan för hälso och
sjukvårdens processarbete
och har kommit rätt långt
med systemkartan även för
psykiskohälsa. Process
kartan för psykisk ohälsa
följer SKL;s struktur för
kunskapsstyrning vilket vi
ser som värdefullt för
uppföljning av vårt
processarbete. Arbetet
pågår, Fokus just nu på
vårdplaner för att få till en
hög kvalitet och god
kontinuitet.

Pågående

Regleras i
uppdragsspecifikationen
som årligen beslutas av
regionfullmäktige

Pågående

Ja, primärvården
prioriteras. För närvarande
finns 49 ST- tjänster inom
primärvården.

Pågående

Studiebesök i Skottland för
att titta på deras
framgångsrika arbete med
tidiga, samordnade insatser

En långsiktig strategi för
resursförstärkning av vårdvalet/
primärvården ska påbörjas. I denna
strategi ska även ett utökat/förstärkt
akutuppdrag utvecklas liksom att
tillföra vårdvalet/primärvården fler
kompetenser, t ex psykiatri, geriatrik
och ortopedi.

Definiera processerna för psykiatrin
för att säkerställa kvaliteten i såväl
slutenvård som mottagning inom
vårdvalet och den specialiserade
vuxenpsykiatrin.

Tillföra andra specialister för att
underlätta för allmänläkarna på
vårdcentralerna. Minst 60 %
allmänspecialister och max 40 %
övriga specialister.
Ersättningsmodellen för vårdvalet ska
stimulera till fler specialistområden
inom vårdvalet för att avlasta
allmänspecialister och föra vården
närmare patienterna.
Fördelning av ST-tjänster bör
prioriteras till primärvården /vårdvalet
Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Samverkan mellan Familjehälsan och
länets kommuner ska utvecklas när
det gäller förebyggande arbete
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(GIRFEC). Tillsammans
med polis, kommunernas
elevhälsa, skola och
omsorg ska detta arbete
komma igång under hösten
och fr a 2018. En tydlig
föregångare finns i Växjö
kommuns Braåsprojekt
"Barnens bästa i Braås"
som kan tjäna som lokal
förebild.

(psykisk ohälsa bland unga)

Region Kronoberg ska verka för en
bra samordning av rehabilitering för
barn som drabbats av
funktionsnedsättning till följd av
allvarlig sjukdom.

Klar

Frågan utredd och
hanterad av barn- och
ungdomskliniken

Pågående

Nya rutiner i samband med
ny lag angående
patientsäkerhetsarbetet
håller på att färdigställas för
att börja gälla fr o m jan
2018.
Traumautredning, PVK
hantering, VRI utredning
via strukturerad
journalgranskning
genomförd. Fortsatt
trycksårarbete,
strukturerade
journalgenomgångar,
Patientsäkerhetskulturenkät
kommer att genomföras i
höst.

Antalet läkemedelsgenomgångar ska
öka; regelbunden sammanvägd
bedömning av den äldres totala
medicinering.

Pågående

Pågår men under hösten
och våren 2018 kommer
fokus att vara
oberoendesatsning av
hyrpersonal vilket gör att
läkemedelsgenomgångar
kommer att tillfälligt
nedprioriteras.

Minska antibiotikaförskrivningen i
1
enlighet med STRAMA s
rekommendationer.

Pågående

Arbete genomförs enligt
STRAMA för att nå det
nationella målet.

Klar

Nytt PM med rutin för
öppnande av kranskärl vid
stor hjärtinfarkt kommer
igång i maj. Innebär
läkemedel s k trombolys
direkt i ambulans följt av
angiografi och PCI
(ballongvidgning) vid
behov. Innebär att vi
kommer att nå nationella
riktlinjer mindre än 90
minuter för öppet kärl.

Ännu ej påbörjad

För närvarande pågår inga
utredningar vad gäller nya
vårdval.

Pågående

E-hälsoutveckling är ett
prioriterat område nu och
kommer ytterligare
prioriteras och
förhoppningsvis
resursförstärkas. I hälso-

Hög patientsäkerhet genom
avvikelsehantering och
riskhanteringsarbete;
Patientsäkerhetscentrum och
Patientnämnden.

Utveckla hjärtprocessen tillsammans
med Blekinge.

Tillgängligheten till verksamheterna ska vara god

Regionstyrelsen

Utreda vårdval inom fler områden i
syfte att stärka patienternas
rättigheter
Upprätta strategi för regional
samordning av e-hälsoarbetet

1

Samverkan mot antibiotikaresistens
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och sjukvårdens
utvecklingsstrategi med
sikte mot 2027 kommer
ehälsa och digitalisering
vara en mycket viktig
förutsättning för att lyckas
med omställningen av
framtidens hälso- och
sjukvård. Utifrån strategin
ar ambitionen att en
fördjupad
digitaliseringsplan ska tas
fram under 2018.

Pågående

Inom ramen för principen
"en ingång in" finns en plan
för LL. Saknas dock i
nuläget medel för en
implementering eftersom
detta kräver
personalförstärkning på
Jourläkarcentralen.

Pågående

De förtroendevalda har lagt
uppdraget på
Folkhälsoberedningen för
att ta fram ett underlag med
utvärdering av tidigare
ersättningsmodeller och
jämförelser med andra
landstings/regioners
modeller.

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag
högst upp i tabellen

Klar

BUP har mottagning i både
Ljungby och Växjö.

Integrera somatisk och psykiatrisk
vård.

Pågående

Flera åtgärder genomförs
enligt handlingsplan inom
vuxenpsykiatrin. Bl a större
uppmärksamhet på
somatiska behov hos
vuxenpsykiatrins patienter
och en särskild utbildning
för att bedöma akuta
somatiska tillstånd. En
hälsomottagning har startat
enligt särskilt koncept från
SKL. Inom rättspsykiatrin
pågår ett arbete med större
fokus på att patienter med
kronisk psykiatisk sjukdom
får en somatisk bedömning.

Ett utökat samarbete mellan
familjehälsan och BUP i syfte att korta
köerna för fördjupade NP-utredningar.

Pågående

Ingår i det
förbättringsarbete som
pågår inom framförallt Barn
och ungdomspsykiatrin.

Inrätta familjecentraler på Teleborg i
Växjö och i Alvesta

Pågående

Alvesta löper på enligt plan.
Avvaktan på Teleborg p g a
omprioriteringar från Växjö
kommuns sida.

Klar

Region Kronoberg följer
hållplatshandboken. Frågan
ägs av länets kommuner
och Trafikverket.

Pågående

Arbetet pågår enligt
handlingsplan.

Samordna akutsjukvård för
psykiatri/somatik/primärvård

Ta fram en ersättningsmodell som
garanterar Kronobergarna ett fortsatt
brett utbud av vårdcentraler i hela
länet. Modellen ska tas fram i
samförstånd med vårdcentralerna.

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utveckling av vården "nära patienten"
till exempel genom mobilt arbetssätt
och fler specialistkompetenser.
Barn- och ungdomspsykiatrin ska
finnas tillgänglig både i Växjö och
Ljungby.

De närmaste åren ska arbetet med att
tillgänglighetsanpassa hållplatserna
intensifieras.
Invånarnas hälsa ska vara jämlik
Trafiknämnden

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Vidareutveckla ett personcentrerat
förhållningssätt inom hälso- och
sjukvård.
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Utveckla vårdvalsmodellen till att
stärka förebyggande insatser.

Pågående

Se kommentar under
regionstyrelsens uppdrag
högst upp i tabellen

MEDARBETARE
”Region Kronobergs ska vara
en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och
utvecklas”
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MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas. Vi arbetar utifrån medarbetarnas hela arbetsliv och utgår från
modellen: Attrahera – Rekrytera – Introducera – Utveckla/behålla – Avsluta.

Måluppfyllelse augusti 2017

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED MEDARBETARE SOM
TRIVS OCH UTVECKLAS
Medarbetarna är Region Kronobergs viktigaste resurs. Region Kronoberg ska vara en attraktiv
arbetsgivare där det finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Goda arbetsvillkor och
hälsofrämjande arbetsplatser är en viktig förutsättning för att kunna rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens och kunna behålla, motivera och utveckla befintliga medarbetare. Region Kronoberg ska
sträva efter en nollvision beträffande arbetsrelaterad ohälsa. Kompetensförsörjning på kort och lång
sikt är en högt prioriterad fråga för Region Kronoberg.

Attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas
Styrtal
Sjukfrånvaron
2

Antal vakanser > 6 månader
Antal timmar för
bemanningsföretag/helår (läkare,
sjuksköterskor)
HME (Hållbart medarbetarengagemang)

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

5,2 %

5,0 %

4,5 %

167

76

68

Läkare 63 964
Läkare 40 000
Sjuksköterskor 71 434 Sjuksköterskor 12 500

-

74

Läkare 10 000
Sjuksköterskor 5 000

75

Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö. Flera satsningar på höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor har gjorts
den senaste tiden. För specialistläkare i allmänmedicin har det införts en extra ersättning om 10 000 kr
per månad och för ST-läkare i allmänmedicin har ingångslönen höjts med 5 000 kr. En annan förmån är
förbättrat nattindex för alla medarbetare som varvar dag- och nattarbete, vilket innebär att en natts
arbete om tio arbetstimmar ger fyra extra timmar betald ledighet, d v s en sänkt veckoarbetstid.
Förmånen är redan införd på många avdelningar och implementering pågår och fullföljs på återstående
avdelningar efterhand som bemanningssituationen medger det. Sjuksköterskor som arbetar ständig natt
får dessutom ett nattillägg om 5 000 kr per månad. Den senaste i raden av satsningar innebär att
sjuksköterskor kommer få 60 procent högre ob-ersättning när de arbetar på obekväm tid.

2

Avser heltidstjänster
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid.
Jan-aug 2017

Region Kronoberg

Jan-aug 2016

Totalt

Kvinna

Man

Totalt

Kvinna

Man

5,2

5,9

3,0

5,1

5,6

3,5

3

Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd .
Jan-aug 2017

Region Kronoberg

Jan-aug 2016

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

Totalt

1-14 dgr

> 14 dgr

11,1

3,0

8,1

11,1

3,0

8,1

Trenden med högre sjukskrivningstal under inledningen av året har mattats av. Sjukfrånvaro (i procent
av ordinarie arbetstid) har marginellt ökat jämfört med motsvarande period och år, från 5,1 till 5,2
procent. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat (0,3 procent) samtidigt som männens sjukfrånvaro har
minskat (0,5 procent) i jämförelse med föregående period och år.
Högst sjukfrånvaro finns inom personalgrupperna logoped (8,6 procent), socialt- och kuratorsarbete
(7,7 procent) samt inom tekniker och It-tekniker (7,5 procent). Lägst sjukfrånvaro återfinns inom
ingenjörsgruppen (1,4 procent), AT- och underläkare (ej leg) 2,0 procent samt inom ledningsarbete (2,2
procent).
Sjukfrånvarodagar per snittanställd ligger på samma nivå som föregående period och år. Vid upprepad
korttidssjukfrånvaro (vid sex tillfällen eller mer inom 12 månader) och vid långtidssjukfrånvaro (längre
än 21 dagar) startas ett rehabiliteringsärende. De orsaker som framförallt anges i rehabiliteringsärenden
är korttidsfrånvaro, fysisk skada, psykisk ohälsa och stress. Ett aktivt rehabiliteringsarbete pågår i
verksamheterna.
I jämförelse med övriga regioner och landsting är Region Kronoberg en av de två regioner med lägst
sjukfrånvaro. För 2016 låg Region Kronobergs sjukfrånvaro i procent av arbetad tid på 5,2 procent
(min-max för alla regioner och landsting låg på 5,2-7,2 procent).

MEDARBETARRELATERADE NYCKELTAL
Arbetade timmar bemanningsföretag, läkare & sjuksköterska
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Läkare

58 438

48 701

Läkare jour

5 526

4 986

Sjuksköterska

71 434

31 596

Totalt

135 398

85 283

Behovet av hyrpersonal har ökat avseende både läkare och sjuksköterskor i jämförelse med förgående
period och år. Framförallt är det behovet av hyrsjuksköterskor som har ökat markant. Hälso- och

Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i
urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens
sysselsättningsgrad
3
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sjukvården beskriver att orsaken till den ökade användningen av bemanningsföretag främst handlar om
svårigheterna att rekrytera personal såväl till korttidsvikariat som till tillsvidareanställningar.
Hyrläkare används framförallt inom primärvården, psykiatricentrum, samt kirurgi- kvinno- och
barncentrum. Alla centrum använder sig av hyrläkare men inom vuxenpsykiatrin och kirurgi- kvinnooch barncentrum har behovet minskat. Hyrsjuksköterskor används främst inom kirurgi- kvinno- och
barncentrum, rättspsykiatrin och inom medicin- och akutcentrum. Primärvården och vuxenpsykiatrin
har inte använt sig av hyrsjuksköterskor. Vuxenpsykiatrin och Medicinskt servicecentrum räknar med
att vara hyroberoende från och med september månad.
Alla landsting och regioner är idag beroende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Beroendet
har generellt vuxit i landet trots att landstingen och regionerna tidigare gjort försök att minimera
inhyrningen av personal. Mot bakgrund av denna utveckling har landstingen och regionerna med stöd
från SKL under 2016 startat ett projekt som ska leda till ett oberoende av inhyrd personal i vården där
även Region Kronoberg ingår. Projektets uppdrag är att med utgångspunkt i den nationella
handlingsplan som finns utreda och implementera satsningar på övergripande nivå som leder till målet;
oberoende av hyrpersonal 2019. Flertal aktiviteter är beslutade för att nå målet att vara oberoende av
hyrpersonal. Beslut om särskilda satsningar för läkare inom primärvården och satsning på
sjuksköterskor som arbetar obekväm arbetstid är fattade.
I juni beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden en utfasningsplan enligt följande:







2017-09-01: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
2017-09-01: Halvering av antal hyrläkare i primärvården
2018-02-01: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
2018-09-01: Hyroberoende av läkare (förutom primärvårdsläkare)
2019-01-01: Hyroberoende av läkare i primärvården
Ingen hyrpersonal utanför avtal från och med 1 september 2017

Beslutet har inneburit ett intensivt arbete inom de verksamheter som påverkas. Hälso- och sjukvården
har planerat för hur detta ska hanteras samtidigt som en kommunikationsplan för effekten av att vara
oberoende har tagits fram. Syftet med kommunikationen är att nå ut till personal., patienter och
medborgare med syftet med att vara oberoende av hyrpersonal.
Antal vakanser längre än 6 månader
2017-08-31

2016-08-31

Läkare

60

63

Sjuksköterskor

77

59

Undersköterskor/skötare

0

1

Andra befattningar

30

22

Totalt

167

145

Vid augusti månads utgång hade Region Kronoberg 167 vakanser som är längre än sex månader. För ett
antal av de vakanser som finns pågår rekryteringar där nya medarbetare väntas påbörja sina
anställningar, alternativt måste hyrpersonal anlitas. En viktig faktor att beakta inom hälso- och
sjukvården är hur antalet vakanser förhåller sig till budgeterade tjänster och vårdplatser. I dagsläget är
det inom vissa verksamheter i praktiken betydligt färre vårdplatser än planerat/budgeterat.
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En orsak till att sjuksköterskevakanserna har ökat är att frånvaron på grund av föräldraledighet,
sjukfrånvaro och studieledig har ökat. Att föräldraledigt och studieledig ökar beror på att vi är inne i en
generationsväxling.

Anställningsflödet, sjuksköterskor
Jan-aug 2017

Jan-aug 2016

Nyanställda

85

92

Återanställda

36

28

Totalt

121

120

Avgångar

104

137

Netto

17

-17

Tabellen visar anställningsflödet för sjuksköterskor under perioden januari-augusti respektive år. Region
Kronoberg har under perioden lyckats att rekrytera 121 sjuksköterskor och av dessa är det ca 30
proecent (36 personer) som väljer att återgå till Region Kronoberg som arbetsgivare. Det kan
konstateras att Region Kronoberg har ett högt inflöde av sjuksköterskor vilket är mycket positivt i det
generationsskifte som regionen befinner sig i. Det har varit betydligt färre externa avgångar och
pensioneringar i år jämfört med föregående period och år.
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MEDARBETARNA SKA HA GOD KUNSKAP OM REGION
KRONOBERGS 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. Medarbetare i region Kronoberg ska arbeta utifrån beslutad värdegrund med
respekt för människan och ha god kunskap om Region Kronobergs ansvar utifrån diskrimineringslagen.

Medarbetarna ska ha god kunskap om Region Kronobergs
värdegrund och diskrimineringsgrunderna
Styrtal
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning/dialog om Region
Kronobergs värdegrund
Andel av medarbetarna som har
genomfört utbildning om
diskrimineringsgrunderna

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

~75 %

50 %

100 %

4,8 %

50 %

100 %

I början av året lanserades nya frågor till Region Kronobergs värdegrundsspel, med ökat fokus på
diskrimineringsgrunderna. Spelet har i dagsläget spelats av cirka 3 000 medarbetare i Region Kronoberg
(uppskattning baserad på hur många spel som lånats ut). Parallellt med detta finns också dialogkort och
material om hälsofrämjande arbetsplatser där värdegrunden lyfts fram. Under våren har det genomförts
flera workshops på arbetsplatser för att prata om värdegrunden och dess betydelse i vardagen. Mot
bakgrund av detta är bedömningen att minst 75 procent av medarbetarna nu har deltagit i dialog om
värdegrunden.
Det planeras att kontinuerligt komplettera materialet med bland annat nya frågor till spelet, och genom
en guide till hur värdegrunden kan vävas in i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Värdegrunden lyfts också fram löpande i olika interna dokument, nyhetsbrev, trycksaker med mera.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Medarbetarperspektivet
Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare

Regionstyrelsen

Region Kronoberg ska inom ramen
för sin verksamhet arbeta
målinriktat för att främja lika
rättigheter och möjligheter i
arbetslivet
Tillvarata nyanlända med
vårdkompetens

Samordnad och anpassad
introduktion (introducera)

Fortsätta utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser med bra arbetsvillkor
(attrahera, behålla och utveckla).

Stimulera medarbetare att delta i
forsknings- och utvecklingsprojekt i
samverkan med Linnéuniversitetet

Arbeta aktivt med SKL:s
samverkan för minskat
hyrläkarberoende

Fortsätta att tydliggöra Region
Kronobergs arbetsgivarvarumärke.
Arbeta vidare med att öka intresset
att fler medborgare väljer
utbildningar som kan leda till

Status

Kommentar

Klar

Arbetet sker utifrån målen
och åtgärderna som
beslutats i
jämställdhetsplanen

Pågående

Språkpraktikprojektet löper
på med en nystartad
grupp. Preparandkurs för
läkare har genomförts via
LNU i Kalmar.

Pågående

Ett förslag på
helhetsstruktur av samtlig
introduktion har tagits
fram. Succesivt utvecklas
och implementeras
planen. Arbetet sker i olika
arbetsteam. Introduktionen
fördelas i block. Blocket för
patientsäkerhet har
påbörjats. Arbetet håller
plan.

Pågående

Det hälsofrämjande
arbetet har utvärderas och
ett förslag för utveckling
och förbättring av det
hälsofrämjande arbetat har
tagits fam och beslutats.
Genomförandet av planen
ska ske 2018 och nu
pågår ett uppstartsarbetet.
Arbetsvillkoren ses över bl
a inom ramen för projektet
oberoende av hyrpersonal,
löneöversynen är avslutad
och en lönekartläggning
ska ske under hösten.

Klar

Flera ansökningar har
lämnats tillsammans med
Linnéuniversitetet till
Kampradsstiftelsen, där vi
tyvärr har fått avslag.

Pågående

Utfasningsplan antagen av
HS-nämnd juni 2017:
2017-09-01:
Hyroberoende av
allmänsjuksköterskor
Halvering av hyrläkare
allmänmedicin
2018-02-01:
Hyroberoende av
specialistsjuksköterskor
2018-09-01:
Hyroberoende av läkare,
förutom specialister i
allmänmedicin
2019-01-01:
Hyroberoende av läkare
allmänmedicin.

Pågående

Arbete pågår med översyn
och paketering av
förmåner och utredning av
förmåner via
bruttolöneavdrag.
Framtagandet av en
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plattform för vårt
marknadsföringsarbete är
klar och ska under hösten
spridas och
kommuniceras. Arbete
med förmåner och
synliggörande av dessa
pågår. Insatser gentemot
olika målgrupper pågår
kontinuerligt, t ex i form av
studiebesök i våra
verksamheter, aktiviteter
på KTC och medverkan på
olika mässor och
arbetsmarknadsdagar.

arbete inom Region Kronoberg
(attrahera och rekrytera).

Regionstyrelsen i
samverkan med HSN

Utveckla nya lösningar för
schemaläggning med inriktning på
den enskilde medarbetarens
möjligheter att påverka sin
arbetstid.

Pågående

Medverkan i
forskningsprojektet
hälsosam schemaläggning
och hållbara arbetstider
pågår. En partsgemensam
genomgång av
flextidsavtalen har skett.
Inom hälso- och
sjukvården pågår en
genomgång av
tillämpningen av
årsarbetstid

Rätt använd kompetens (RAK) ska
genomsyra vår process och
teamutveckling.

Pågående

Svårighet att få till en
övergripande struktur i
RAK arbetet.

Pågående

Arbetet med
sommarplaneringen startar
nu tidgare, där de flesta
grundläggande strukturer
vad gäller rekrytering och
vårdplatser ska vara klara
under oktober-november.

Utarbeta ett långsiktigt och hållbart
system för att säkra bemanningen
under sommaren

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Trygga kompetensförsörjningen
utifrån verksamhetens behov.

Pågående

En mängd insatser pågår
för att trygga
kompetensförsörjningen
på kort och lång sikt.
kompetensförsörjningsplan
beslutad. Arbetet följer
strukturen attraherarekrytera-introducerabehålla/utveckla-avsluta.
En rekryteringsprognos
har tagits fram som grund
och styrning för arbetet.

Medarbetarna ska ha god kunskap om vår värdegrund
och diskrimineringsgrunderna

Regionstyrelsen

Säkerställa att medarbetarna har
god kunskap om vår värdegrund
och om diskrimineringsgrunderna.

Pågående

Stödjande material för att
arbeta med värdegrunden
och diskrimineringsgrunderna är framtagna.
Utbildningar har
genomförts på
arbetsplatsträffar i
verksamheterna.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
”Region Kronobergs ska
bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet
som utgår från invånarnas
behov”
20
Page 122 of 352

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet 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.

Måluppfyllelse augusti 2017

KVALITETEN I VERKSAMHETEN SKA VARA GOD
Region Kronobergs verksamhet ska vara effektiv och hålla en hög kvalitet. 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. Verksamhetsutveckling i Region Kronoberg syftar till att skapa förutsättningar för
verksamheterna att vara effektiva och hålla hög kvalitet.

Kvaliteten i verksamheten ska vara god
Styrtal
Punktlighet stadsbusstrafik RT +5 min
Punktlighet regionbusstrafik RT +10 min

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

94 %

95 %

96 %

99 %

98 %

98 %

10,0 %

9,9 %

7,8 %

-

Växjö plats 6
Ljungby plats ≤6

Växjö plats ≤3
Ljungby plats ≤3

5,1

5,1

5,0

3,1

1,2

1,2

-

50 %

50 %

4

Vårdrelaterade infektioner *
5

Ranking sjukhus Växjö och Ljungby
Antal belagd vårdplats med
utskrivningsklar patient per 100
vårdplatser
Antal överbeläggningar per 100
disponibla vårdplatser
6
Kunskapsstyrning Vården i siffror –
varje år förbättrat värde för 50 % av
indikatorerna
*Mätningen är från våren 2017

Hälso- och sjukvård
Arbetet med att reducera antalet vårdrelaterade infektioner, VRI, har fortsatt under våren. Det pågår ett
arbete med att få fram en bra mätmetod. Bland annat har insatser gjorts för att följa upp mätningar på
ett nytt sätt för att i de identifierade fallen leta efter undvikbara infektioner och åtgärder utifrån detta.
Under hösten kommer en ny mätning att genomföras. Analysen av genomförda mätningar tyder på att
Region Kronoebrg behöver arbeta mer med urinvägsrelaterade problem och vårdrelaterade
lunginflammationer.
Avser slutenvård
Tidskriften Dagens medicins ranking
6 Varje år ska minst hälften av indikatorerna i Vården i siffror ha förbättrats, jämfört med föregående mätnings
värde.
4
5
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Region Kronoberg har under året haft en marginell ökning av vårdplatser belagda med
utskrivningsklara patienter, i snitt 17,2 vårdplatser under januari – augusti, samtidigt som antalet
överbeläggningar ökar. Detta tyder på att kommunerna fortfarande har svårt att ta emot patienter som
ska tillbaka till kommunen efter avslutad vård på sjukhus. På grund av platsbrist är det även svårare att
lägga in patienter i samband med besök på akutmottagningen. Detta märks särskilt på kvällar, helger
och röda dagar då trycket är som störst både i sjukhusvården och i kommunerna.
En översyn pågår kring struktur för kunskapsstyrning innefattande grundutbildningar,
kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och forskning. Syftet är att på bästa möjliga sätt samordna
våra resurser för verksamhetsnära forskning och utveckling och därmed skapa förutsättningar för en
kunskapsbaserad och jämlik vård.
Produktionsstatistik för hälso-och sjukvårdsverksamheten presenteras i bilaga.
Kollektivtrafik
Fyra nya bussar sätts under början av hösten i drift i Växjö Stadstrafik, där tre är ersättning för äldre
fordon och en buss är en utökning. Vintertidtabellen för stadsbussarna 2017/2018 har beslutats att gälla
endast till 2017-01-14 för att 15 januari kunna göra nödvändiga förändringar vid ev. beslut om nytt
stads- och stationshus. Rörande den upplevda punktligheten, så är ytterligare realtidsskyltar
införskaffade för utplacering på strategiska punkter i busslinjenätet.
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REGION KRONOBERG SKA VARA EN DRIVANDE
UTVECKLINGSAKTÖR
Grunden för arbetet är den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 (RUS).
Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samverkan mellan olika
intressenter i regionen såsom kommuner, myndigheter, näringsliv och det civila samhället. I Gröna
Kronoberg prioriteras utmaningsdriven regional utveckling som ett sätt att skapa hållbarhet.

Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör
Styrtal
Andel beviljade ansökningar om 1.1
medel där Region Kronoberg varit en
7
aktiv utvecklingsaktör enligt definition
8

Måluppfyllelse RUS

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

100 %

80 %

90 %

3/10

4/10

5/10

Regional Utveckling
Regionala utvecklingsstrategins kommunikationsstrategi löper på enligt plan med en strategisk
månadssatsning där sakfrågor/händelser/event kopplat till strategin sprids brett i våra kanaler. En
planering pågår inför att under hösten genomföra kommunbesök som bygger på samverkan kopplat till
strategin. Riktade utlysningar har gjorts för att få in projektidéer med stark koppling till Gröna
Kronoberg. Ett arbete för att få in nya projektägare fortgår, bland annat planeras för skrivarstugor i
höst. Region Kronoberg har arbetat med strategisk mobilisering av projekt som innebär att Region
Kronoberg bland annat har ansökt och beviljats EU-finansiering för ”Hållbar mobilitet i Gröna
Kronoberg” där insatser kommer länets kommuner till del. Arbete pågår kopplat till samplanering
mellan kommuner som syftar till att synliggöra de mindre orternas roll i en regional kontext och även
att utveckla tjänster och paketering av stödresurser för företagare som är viktiga satsningar för att nå
Gröna Kronoberg.

Definition: Region Kronoberg har gett projektägare återkoppling och kvalitetssäkrat projektet så att det ligger i
linje med prioriterade insatser och strategier som bidrar till regional utveckling. Alla tre punkterna ska vara
uppfyllda innan sista ansökningsdatum; Inledande samtal i möte/telefon, Coachande samtal i möte/telefon,
Återkoppling på utkast.
7

Måttet anger hur många av de tio RUS-målen som kommer, givet trenden de senaste åren (i regel 3-5 år), att vara
uppfyllda 2025. Att observera är att då måttet utgår från de senaste årens data och inte innehåller andra
antaganden får exempelvis en lågkonjunktur stor inverkan på framskrivningen. Måttet ska således utläsas
som ”vad händer om utvecklingen under de senaste åren fortsätter även framöver”. Därmed är måttet inte med
nödvändighet det mest sannolika utfallet.
8
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REGION KRONOBERGS KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP
SKA MINSKA
För Region Kronoberg ska hållbarhet gå som en grön tråd genom alla led i arbetet. Region Kronoberg
ska driva på utvecklingen av en hållbar region, där framtidens klimatutmaningar är centrala tillsammans
med en välmående befolkning. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras
och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås.

Region Kronobergs klimatpåverkande utsläpp ska minska
Styrtal

Utfall augusti 2017

Målvärde 2017

Målvärde 2019

45 %

70 %

75 %

95 %

98 %

94 %

94 %

95 %

Andelen ekologiska livsmedel av det
totala inköpet

56 %

56 %

60 %

Andel återvunnet material av totala
11
avfallsmängden

22 %

25 %

30 %

28 %

50 %

70 %

Andel av resorna med fordon från
bilpoolen som sker med förnyelsebart
bränsle
Andel förnyelsebara drivmedel inom
kollektivtrafikens samtliga fordon (buss,
9
bil och minibuss) .
Andel av energiförbrukningen
(uppvärmning) inom verksamheten som
kommer från icke-fossila källor

Antalet produkter med utfasningsämnen
som ersatts med mindre hälsoskadliga
eller miljöfarliga produkter jämfört med år
2013

10

99 %

Prognosen för att leda och stödja genomförandet av Region Kronobergs miljöprogram som helhet är
god. Inom målområdena för energi, livsmedel och förnybart i kollektivtrafiken följer arbetet plan och
förväntas leda till hög måluppfyllelse. Målet om att andelen förnybar energi till uppvärmning ska vara
95 procent kommer kunna nås under 2018 efter installation av en pelletspanna i Grimslöv.
När det gäller användningen av förnybara bränslen i bilpoolens bilar går utvecklingen åt fel håll vilket
medför att det kommer att bli svårare att nå det överliggande målet om att Region Kronobergs
klimatpåverkan ska minska. För att öka andelen förnybart i bilpoolen har ett antal åtgärder genomförts
under året men de har inte haft tillräcklig effekt. För att vända trenden planeras ytterligare åtgärder som
till exempel informationsinsatser för att öka användningen av förnybara bränslen samt återkoppling till
verksamheterna av hur långtidsleasade bilar har tankats med avseende på andelen förnybart. För att
åtgärderna ska få effekt krävs tydligt engagemang från chefslinjen. I juni beviljades projektet "Hållbar
Mobilitet i Gröna Kronoberg" 19,4 mnkr. Projektet löper över tre år och kommer fokusera på
beteendefrågor gällande arbetspendling, tjänsteresor, besöksresor och godstransporter. Arbetet med att
ta fram ett förslag till riktlinjer för möten och resor påbörjades i april.
Delårsresultatet för andelen källsorterat avfall visar på en positiv trend jämfört med första delåret.
Däremot kommer det troligen bli svårt att nå målet om 25 procent till årets slut. I syfte att öka
Gäller endast den allmänna kollektivtrafiken.
Utfallet gäller jan-jun 2017. Viss osäkerhet kring mätningen på grund av eftersläpning i inrapportering.
11 Exkl. matavfall
9

10
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utsorteringsgraden infördes under våren en utökad service för avfallshanteringen på Centrallasarettet i
Växjö. Avfallet hämtas nu direkt ute på avdelningarna istället för som tidigare då avdelningarna själva
lämnade sitt avfall i miljörummen.
Det finns fortsatta utmaningar med att minska andelen farliga kemiska produkter som används i
verksamheterna. Antalet utfasningsämnen har minskat med 28 procent jämfört med 2013 och är
nästan oförändrat jämfört med årsskiftet. Målsättningen höjdes rejält i samband med revidering av
miljöprogrammet och är ambitiös. Under året har miljöenheten arbetat med att ge ökat stöd till
tandvården och kommer under året att arbeta vidare med de verksamheter där de flesta utfasnings- och
riskminskningsämnen förekommer. En uppföljande översyn av CMR produkter (cancerframkallande,
mutagena, reproduktionstoxiska) produkter samt andra särskilt farliga produkter (enligt Kandidatlistan)
kommer också att genomföras under hösten. Trots genomförda och planerade åtgärder är
sannolikheten låg för att nå en minskning med 50 procent till årets slut.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Verksamhetsutvecklingsperspektivet
Kvaliteten i verksamheten ska vara god

Status

Kommentar

Samtliga nämnder och
styrelser

Redovisa uppdragen vid varje
delårsrapport

Klar

Rutin för uppföljning och
rapportering av uppdrag
införd i organisationen och
kommer att redovisas delår
och helår.

Regionstyrelsen

Region Kronobergs budget ska vara
jämställdhetssäkrad; individbaserade
styrtal ska redovisas könsuppdelade.

Klar

Detta är ständigt pågående
uppdrag och finns med i
direktiv vid budgetarbete
som rapportering.

Inrätta en tillfällig
"Förenklingskommission" i syfte att
utveckla bland annat utveckla ett
bättre resursutnyttjande, tillvarata
förenklande rutiner hos
medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i
möjligaste mån avlasta
vårdpersonalens
administrationsarbete för att utnyttja
kompetensen hos våra medicinska
sekreterare

Klar

Ett förstärkt presidie finns
inom hälso- och sjukvården.

Pågående

Nytt ekonomisystem där
avtalstroheten kan följas,
införs årsskiftet 2017/2018.
Viss genomlysning pågår
från upphandlingsenheten.

Pågående

Tillsammans med
kostenheten inom
Regionservice har
Upphandlingsenheten
arbetet med framtagandet
av den lokala livsmedelstrategin. Det fortsatta
arbetet innebär att
Upphandlingsenheten
kommer att delta i
informationsmöten med
lokala
livsmedelsproducenter för
att informera om
förutsättningarna för att bli
leverantör till Region
Kronoberg och övriga inom
offentlig sektor.

Aktivt arbeta med innovationsvänlig
upphandling

Pågående

Öka medvetenhet hos
centrumledningarna om vad
som upphandlas. Arbetet
pågår löpande i
kompetensgrupperna inom
upphandlingsenheten.

En utvärdering av
sammanslagningen mellan
Regionförbundet och Landstinget
ska genomföras i syfte att skapa
synergieffekter och
samordningsvinster.

Pågående

Planeras att genomföras
tillsammans med
Linnéuniversitetet.

Utarbeta modell för fler psykologer i
primärvården/vårdvalet.

Pågående

Arbetet pågår i samverkan
med olika parter.

Utreda förslag till om-/nybyggnad för
ambulans- och akutmottagning på
Ljungby lasarett för slutgiltigt beslut i

Pågående

I enlighet med beslut i RS
dec -16 utreda alternativ till
lösning för ambulans,
akutmottagning, operation,

Effektivisera upphandlingsprocessen
genom god framförhållning och
samplanering, samt att löpande följa
upp och utvärdera avtalstroheten.

Dela upphandlingar i mindre delar,
bland annat i syfte att möjliggöra för
mindre och lokala aktörer att lägga
anbud
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sterilcentral och röntgen.
Verksamhetens inriktning
ska vara utgångspunkten
för planeringen.

Regionstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Fortsatt arbete med
patientprocessorientering

Samtliga verksamheter inom hälsooch sjukvården ska genomföra
produktions- och kapacitetsplanering

Beskriva förväntade effekter av de
viktigaste åtgärderna såsom
minskandet av vårdrelaterade
infektioner(VRI), produktions- och
kapacitetsplanering(POK), KPP
(kostnad per patient), nya ehälsotjänster, så att mål kan sättas
för förbättrad ekonomi, nytta för
invånarna och en bättre arbetsmiljö
för personalen.

10 procent av alla cancerpatienter
ska erbjudas möjlighet att delta i
kliniska studier för att bidra till klinisk
forskning och läkemedelsutveckling

Tätare uppföljning av arbetet mot
VRI(vårdrelaterade infektioner) och
skador.

Pågående

Arbetet pågår. Har tagits
fram ett analysverktyg för
att värdera de större
processområdena inom
respektive centrum i syfte
att därigenom möjliggöra en
bättre prio i samband med
att nya processer startas.

Pågående

Arbetet pågår. Många av
verksamheterna har
produktionsplaner inlagda
som följes. Verktyg för att
följa upp detta finns på
plats. Plan för fortsatt arbete
ned på delenhetsnivå finns.
Utmaning är start lokala
förbättringsarbetet kopplat
till
produktionsplansuppfyllelse.
Viktigare än någonsin för att
uppnå hyroberoende och
ekonomi i balans.

Pågående

Alla chefer har fått
utbildning i förväntade
effekter. Arbeten pågår med
effektbedömningar i
verksamhetsplan 2018.

Pågående

Pågår kliniks forskning
framförallt
läkemedelsstudier på
onkologkliniken, via den sk
södra noden, deltar Region
Kronoberg arbetar för att
utöka klinisk forskning.
Även via RCC syd pågår
stimulans i denna riktning.
Huruvida detta innebär att
10 % av cancerpatienterna
kan erbjudas deltagande är
dock svårbedömt.

Pågående

En första journal-granskning
har utförts med hjälp av
MJG (markör¬baserad
journal¬granskning).
Granskningen syftar till att
få kunskap i hur stor
utsträckning noterade VRI
kan undvikas. Det har också
framkommit att det är inom
området lunginflammationer
och urinvägs¬infektioner,
relaterade till vård, där vi
behöver starta ytterligare
förbättringsarbeten.
Infektionsverktyget
beräknas dock inte vara i
drift under det kommande
året pga
integrationsproblem med
Cambio Cosmic R8.1.
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Region Kronoberg ska vara en drivande utvecklingsaktör

Regionstyrelsen

Behov av att utveckla ett
sammanhållet strategiskt
hållbarhetsarbete. För Region
Kronoberg ska hållbarhet gå som en
grön tråd genom alla led i arbetet.
Region Kronoberg ska driva på
utvecklingen av en hållbar region.

Regionala
utvecklingsnämnden

Ett näringslivsråd ska inrättas

Pågående

Ett förslag till direktiv för
framtagande av ett
hållbarhetsprogram är
framtaget och beslutat av
regionstyrelsen.

Klar

Näringslivsrådet har
inrättats och sammanträtt
två gånger, senast i mars
2017.

Klar

En strategi
inklusive handlingsplan
2017-2020, antogs av RUN
i maj.

Klar

Ett handlingsprogram är
framtaget och aktörer inom
innovationsstödjande
systemet driver aktiviteter
inom ramen för uppdraget.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala
skogsstrategin

Pågående

En lämplig modell för
genomförande är under
framtagande i samverkan
med nätverket av
näringslivschefer.

Stötta den konstnärliga utvecklingen
och arbeta för att kulturen ska nå
länets invånare

Klar

Arbete har skett inom
kulturnämndens ordinarie
uppdrag exempelvis genom
driftsanslag till regionala
kulturverksamheter och
genom särskilda projekt.

Uppmuntra kulturarrangörer att hitta
okonventionella arenor för att nå ut
till fler människor, till exempel på
äldreboenden och att inkludera
nyanlända i kulturaktiviteter.

Planerad

Ännu ej genomfört. Planerat
genomförande höst/vinter
2017.

Klar

Kollektivtrafiken samordnas
med övrig
samhällsplanering i och
med att kommunernas
samtliga översiktsplaner
och detaljplaner m.m.
granskas ur flera perspektiv
inom Region Kronoberg.
Innan yttranden eller svar
avges bereds dessa av
planeringsrådet som består
av kompetenser från
kollektivtrafik-myndigheten,
länstrafiken,
planeringsavdelningen
(miljö och fastighet) samt
regionala utvecklingsavdelningen,

En strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden ska
utarbetas, i samarbete med näring,
forskning och utbildningsväsende.
Främja nyföretagandet och tillväxten
i regionen med förstärkning till
näringslivsfrämjande organisationer.
Stödja den sydsvenska
skogsforskningen
Tillsammans med kommunerna
erbjuda småföretag och ideella
organisationer utbildning i att lämna
anbud på offentlig upphandling

Kulturnämnden

Trafiknämnden

Kollektivtrafiken ska samordnas med
övrig samhällsplanering

28
Page 130 of 352

EKONOMI
”Region Kronoberg ska ha en
stabil ekonomi som
kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet”
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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 samt
kollektivtrafik och regional utveckling. Den övergripande finansiella inriktningen är att uppnå en stabil
ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Region Kronobergs samlade intäkter sätter
gränser för hur stora kostnaderna kan tillåtas vara. Utgångspunkten är att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den själv beslutar om.
Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61 mnkr. Helårsprognosen, som har uppdaterats efter
augusti, pekar på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket är 42 mnkr sämre än budgeterat.

Måluppfyllelse augusti 2017

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.

Ekonomi i balans
Utfall
augusti 2017

Målvärde 2017

Prognos 2017

Målvärde 2019

1,6 % (61 mnkr)

1,1 % (62 mnkr)

0,3 % (20 mnkr)

1 % över tid

Balanskravsresultat;
Resultatet ska årligen uppfylla
det lagstadgade balanskravet.

61 mnkr

Större än 0

20 mnkr

Större än 0

Kostnad för hyrpersonal inom
hälso- och sjukvården

140 mnkr

100 mnkr

183 mnkr

40 mnkr

Ja, uppnås
samtliga dagar

Minst 450 mnkr

Minst 450 mnkr
kommer att
uppnås samtliga
årets dagar

Minst 450 mnkr

Pensionsmedelsförvaltning –
avkastning

1,2 %

2,0 %

2,0 %

3,0 %

Självfinansieringsgrad,
investeringar
(årets investeringar i förhållande
till årets resultat + årets
avskrivningar)

113 %

43 %

66 %

34 %

Självfinansiering, länstrafiken
totalt

53,8 %

52,0 %

53,9 %

52,5 %

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

Betalningsberedskap – årets alla
dagar
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RESULTATUPPFÖLJNING
Resultat och prognos per nämnd för perioden januari – augusti 2017
Utfall
jan-aug
2017
Hälso- och
sjukvårdsnämnd

Budget
jan-aug
2017

Avvikelse

Rullande
12

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Förändring
från fg
prognos

-2 620

-2 521

-99

-3 933

-3 844

-3 989

-145

-15

-198

-210

11

-293

-319

-305

14

+3

Regional
utvecklingsnämnd

-34

-37

3

-50

-56

-54

2

+2

Kulturnämnd

-36

-37

1

-53

-56

-56

0

0

Styrelsen för
Grimslövs
folkhögskola

-3

-7

4

-5

-11

-11

0

0

Vårdval

-667

-675

8

-997

-1 019

-1 012

7

+3

Regionstyrelsen

-213

-256

43

-323

-359

-332

26

+19

Verksamhetens
nettokostnad

-3 772

-3 744

-29

-5 656

-5 663

-5 759

-96

+12

2 986

3 015

-30

4 449

4 555

4 515

-40

-

833

789

44

1 223

1 192

1 257

65

-

Resultat före
finansnetto

46

61

-15

15

84

13

-71

+12

Finansnetto

14

-16

30

16

-22

7

29

+8

Resultat

61

45

16

32

62

20

-42

+20

Trafiknämnd

Skatteintäkter
Statsbidrag

Hälso och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat förbättras med 21 mnkr och uppgår ackumulerat efter augusti
till -99 mnkr jämfört med budget. Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter
för såld vård och en minskad semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt
väsentligt av bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal.
Verksamheternas inlämnade prognoser indikerar ett årsresultat på -145 mnkr vilket är en försämring
med 15 mnkr jämfört med tidigare prognos (tidigare prognos byggde på att på att det beslutade åtgärdsprogrammet skulle ge full effekt dvs 60 mnkr istället för den nu väntade effekten på 45 mnkr).
Prognosen inkluderar ett nytt resurstillskott på 13 mnkr som är en konsekvens av ändrad redovisning
av sjukskrivningsmiljarden. Den fortsatta ekonomiska utvecklingen avgörs av förmågan att rekrytera
egen personal och fasa ut hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid
svårbedömda köpta vården.
Trafiknämnden
Periodens resultat är 11 mnkr bättre än budget. Störst positiv avvikelse har Öresundståg och det är
framförallt hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än
budget. För underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli 2017.
Störst negativ avvikelse har Regiontrafik vars resande har minskat något jämfört med 2016 samtidigt
som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader och dels på grund av utökad
trafik. Prognosen för helåret är ett resultat på 14 mnkr bättre än budget.
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Självfinansieringsgraden för linjetrafiken under perioden uppgick till 53,8 procent, jämfört med 54
procent för samma period föregående år. Prognosen för 2017 är en total självfinansieringsgrad på 53,9
procent vilket ska jämföras med bokslut 2016 på 55,8 procent och budget 2017 på 52,1 procent.
Regional utvecklingsnämnd
För årets första åtta månader visar Regional Utveckling ett positivt resultat på 3 mnkr. Avvikelsen beror
på vakanser och sjukdomar på vissa avdelningar. Till viss del beror även avvikelsen på periodiseringar
över året. Prognosen för helåret är ett resultat på 2 mnkr bättre än budget.
Den externa finansieringen har stadigt ökat något och senaste utfallet är 50 procent. Målet är att externa
intäkterna ska täcka minst 50 procent av de totala intäkterna. Detta ska innefatta både den externa och
interna budgeten.
Kulturnämnd
Totalt visar kulturverksamheten ett positivt resultat på drygt 1 mnkr ackumulerat t o m augusti. Den
positiva avvikelsen beror dels på att utbetalning inte skett till studie- och ungdomsförbunden dels på att
de egna medlen ej nyttjats ännu. På förvaltningen har inte budgeten använts fullt ut ännu för arbetet
med kulturplanen. Prognosen för 2017 är att budget ska följas.
Staten har ökat sin medfinansiering med 1 mnkr under 2017 utöver uppräkning. Målbilden är att staten
ska räkna upp medel till verksamheter i kultursamverkansmodellen i nivå med den regionala
uppräkningen. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Styrelsen för Grimslövs folkhögskola
Utfallet för perioden är 3,6 mnkr bättre än budget. Resultatet ska dock korrigeras med – 0,5 mnkr
eftersom det har blivit fel i systemet vad gäller den interkommunala ersättningen.
Ekonomin ser i nuläget stabil ut. Stabiliteten beror främst på uppdragsutbildningarna och framförallt de
nya folkhögskolesatsningarna. Dessutom bidrar de två nya utbildningarna, Bergs och forsguide och
Safari och vildmarksutbildning till att ekonomin hålls i balans. Flera oberoende ekonomiska ben att stå
på säkerhetsställer stabiliteten. Antal deltagare har minskat något jämfört med höstterminstarten 2016
vilket också syns på internatet där det i nuläget finns lediga rum. Utfallet jämfört med budget vid årets
slut blir med största sannolikhet positivt.
Vårdvalsenheten
Här redovisas Vårdval Primärvård, Vårdval Hud, Barn- och ungdomstandvård samt Särskilt
tandvårdsstöd. För årets första åtta månader visar enheten totalt ett resultat som är 8,2 mnkr bättre än
budget. Prognosen för helåret är ett resultat på 6,9 mnkr.
För Vårdval Primärvård är resultatet för perioden 5,4 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret är
ett resultat på 3,6 mnkr. I prognosen har beaktats att läkarbristen inom primärvården samt beslutet att
halvera antalet hyrläkare inom den offentligt drivna primärvården med största sannolikhet kommer att
medföra att det blir färre hembesök utförda. I prognosen har också beaktats att rekryteringen av mobila
läkare till Ljungby ännu inte lyckats, återbetalningar till följd av att den integrerade missbruksmottagningen inte kommit igång och ej utnyttjade anslag för pre-ST. Prognosen dras ned av de inte
finansierade besluten att anställa fler ST-läkare inom allmän medicin och höja lönen för samtliga STläkare inom allmän medicin. Prognosen dras också ned av att Hälso- och sjukvårdspengen förväntas ge
ett underskott på 1,2 mnkr till följd av att befolkningsökningen varit större än ursprungligt
prognosticerat
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Vårdval Hud redovisar för perioden ett resultat som 3,2 mnkr bättre än budget. Prognosen för helåret
är ett resultat på 4,0 mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre produktion till följd av
vakanta läkartjänster.
Barn- och ungdomstandvården och Särskilt tandvårdsstöd redovisar ett underskott på 0,3 mnkr för
perioden. Prognosen för helåret är ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet förklaras främst av att
införandet av fri tandvård för 20-21 åringarna inte kompenserats fullt ut i budgeten.
Regionstyrelsen
Här redovisas Regionservice, Regionstaben, Regiongemensamt samt Förtroendemannaorganisationen.
För perioden så redovisar Regiostyrelen totalt ett överskott på 43 mnkr. Alla fyra enheterna visar ett
resultat som är bättre än budgeterat. Resultatet inkluderar intäkter på ca 9 mnkr som är en konsekvens
av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden. Denna intäkt ska enligt beslut tillföras Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kommer därför att bokas om.
Prognosen för helåret är ett resultat som är 26 mnkr bättre än budget. De positiva avvikelserna
förklaras främst av lägre personalkostnader, inkl. pensionskostnader, och att regiongemensamma medel
inte förbrukas i budgeterad takt. Kostnader för avskrivningar beräknas bli högre än budgeterat.
Finansieringen

Finansiering, mnkr
Utfall
Jan-aug
2017

Prognos
2017

Budget
2017

Utfall
2016

Avvik.

Förändring
mnkr

Skatter

2 986

4 515

4 555

-40

4 336

174

Preliminärskatt

3 007

4 543

4 555

-12

4349

193

Avräkning skatteintäkter

-21

-28

0

-28

-13

-19

Utjämningssystemet
och generella
statsbidrag

833

1257

1193

+64

1 169

88

Inkomstutjämningsbidrag

615

929

911

+18

862

67

Kostnadsutjämningsavg.

-121

-182

-175

-7

-165

-17

30

45

45

0

44

1

Regleringsavgift

-51

-77

-93

+16

-91

14

Bidrag läkemedel inom
förmånen

330

499

445

+54

460

39

30

43

60

-17

59

-16

3 819

5 772

5 747

25

5 505

262

40

42

12

30

21

21

Finansiella kostnader

-26

-35

-34

-1

-14

-21

varav finansiell del
pensioner

-23

-34

-33

-1

-10

3 833

5 779

5 725

54

5 511

Strukturbidrag

Övriga statsbidrag
Summa skatter,
utjämningssystemet
samt generella
statsbidrag
Finansiella intäkter

Summa

Förändring
%

4,1%

7,5%

4,9%

-24
262

5,0%
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Prognosen för finansieringen beräknas sammantaget ge ett överskott på 54 mnkr. Skatteintäkterna
förväntas bli 40 mnkr lägre än budgeterat till följd av främst lägre prognos för slutavräkning på 2017 års
skatteintäkter.
Statsbidragen förväntas totalt bli 64 mnkr bättre än budgeterat. Största avvikelserna är bidrag läkemedel
inom förmånen med en positiv avvikelse på 54 mnkr och regleringsavgift på plus 16 mnkr och minus
17 mnkr på övriga statsbidrag. Båda de senare avvikelserna tar ut varandra och är hänförliga till ändring
av flyktingbidraget där övergång sker från fördelning via flyktingvariabler till en befolkningsrelativ
modell.
Prognosen för de finansiella intäkterna och finansiella kostnaderna visar ett överskott på 29 mnkr.
Överskottet består av realisationsvinster från pensionsförvaltningen och kapitalförvaltningen.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i maj 2016 beslut om åtgärder för att begränsa
kostnadsutvecklingen. Åtgärderna innebär dels kostnadsreduceringar och dels satsningar med
kostnadsökningar som följd där syftet är minimera dyra alternativkostnader för främst hyrpersonal.
Genomförda åtgärder med ekonomiska konsekvenser redovisas i tabellen nedan. Utökning av ATblock följer plan och även en ökning av ST-tjänster finns finansierat med särskilda anslag i budget 2017.
Tabellen nedan visar de satsningar och kostnadsreducerande åtgärder som genomförs, kompletterad
med ovan nämnda åtgärdsprogram, med prognos för 2017. Totalt balanseras satsningarna nästan med
undantag av det ofinansierade beslutet avseende OB-tillägg.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen (tkr)
Satsningar på personal:
Nattindex 1,4
Satsning allmänläkare 10 000 kr/mån
Satsning ST allmänmedicin 5 000 kr/mån
Finansiering av vårdvalsenheten
Satsning OB-tillägg
Övriga åtgärder för att minska kostnaderna:
Öppenvårdsteam psykiatri brutto
Skärpt regelverk sjukresor
Upphandling dosdispensering
Ändrade regler glasögonbidrag
Reducering 2,0 centrumchefer
Vårdplatsöversyn
Summa

2017

-13 500
-5 700
-2 900
2 900
-14 200

6 000
0
5 000
2 000
3 600
0
-16 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2017 om ett nytt åtgärdsprogram med syfte att reducera
kostnader med 60 mnkr. Den främsta åtgärden är att påskynda utfasningen av hyrpersonal, men
åtgärder genomförs även på andra områden som vakanshållning av tjänster, läkemedelsanvändning och
att öka intäkter från utomlänspatienter. Totalt väntas effekt med 45 mnkr vilket är 15 mnkr mindre än
det beslutade målet. Differensen motsvarar en post som ligger under hälso- och sjukvårdsgemensamt
samt beviljade dispenser för användning av hyrpersonal.
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Helårsprognos
Helårsprognosen, som har uppdaterats efter augusti, pekar på ett överskott på 20 mnkr för 2017 vilket
är en förbättring med 20 mnkr jämfört med tidigare prognos men 42 mnkr sämre än det budgeterade
resultatet. Den negativa avvikelsen beror på ett prognosticerat underskott för Hälso- och
sjukvårdsnämnden på 145 mnkr vilket dock till stor del balanseras upp av prognosticerade överskott för
övriga nämnder och finansieringen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens stora negativa avvikelse förklaras till största delen av höga kostnader för
hyrpersonal till följd av den besvärliga bemanningssituationen.
Utöver den stora negativa avvikelsen för hyrpersonal så förklaras helårsprognosen på 20 mnkr av att
övriga intäkter prognosticeras ge ett överskott vilket främst förklaras av ett högre utfall än budgeterat
för specialdestinerade statsbidrag. Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget till följd av
vakanser och frånvaro medans kostnaden för köpt vård och läkemedel beräknas bli högre än
budgeterat. Stora investeringar inom MT och IT gör att kostnaden för avskrivningar beräknas blir
högre än budgeterat.
Senaste skatteprognosen, som är från den 28 september, ger ett skatteutfall som är 40 mnkr lägre än
vad som budgeterats. Utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag beräknas bli 65 mnkr
högre än budget, inkluderat att överenskommelsen avseende läkemedelsförmånen blev 54 mnkr bättre
än budgeterat. Finansnettot förväntas bli 29 mnkr bättre än budget till följd av reavinster på
försäljningar av värdepapper inom överlikviditets- och pensionsförvaltningen.
De största förändringarna jämfört med tidigare prognos är att Hälso- och sjukvårdsnämnden försämrat
sin prognos 15 mnkr, att Regionstyrelsen förbättrar sin prognos 19 mnkr samt att finansnettot beräknas
bli 8 mnkr bättre än vad som prognosticerats tidigare. Därutöver har även Trafiknämnden, Regionala
utvecklingsnämnden och Vårdvalet förbättrat sina prognoser.
Vad gäller Hälso- och sjukvårdensnämndens prognos ska beaktas att den nya prognosen inkluderar ett
nytt resurstillskott på 13 mnkr, till följd av ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden, som inte var
beaktad i den tidigare prognosen. En stor del av den försämrade prognosen förklaras av att det
beslutade åtgärdsprogrammet på 60 mnkr nu endast beräknas ge effekt med 45 mnkr, vilket är 15 mnkr
mindre än det beslutade målet. Differensen motsvarar den post som ligger under hälso- och
sjukvårdsgemensamt samt beviljade dispenser för användning av hyrpersonal.
Den förbättrade prognosen för Regionstyrelsen förklars främst av att ökningen av avskrivningskostnaderna nu beräknas bli ca 10 mnkr lägre än tidigare prognos, lägre personalkostnader och att
regiongemensamma medel förbrukas i lägre takt.
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Nettokostnadsutveckling
Nettokostnaden har ökat med 6,6 % under de åtta första månaderna 2017 jämfört med utfallet samma
period 2016. Nettokostnadsökningen är högre än genomsnittet i riket för perioden som är ca 4,9 %.

8,0%

7,6%

7,3%

7,3%

7,0%

6,3%

6,0%
5,0%

4,9%

4,0%

3,7%

3,0%
2,0%
1,0%

6,2%

4,3%

4,3%

4,5%

2,0%
0,4%

0,0%
2012

2013
Nettokostnad

2014

2015
2016
prognos 2017
Skatter o generella statsbidrag

Helårsprognosen pekar på en nettokostnadsutveckling för 2017 på 6,2 %. Skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag prognostiseras under året att öka med 4,9 % jämfört med föregående år.
Ska Region Kronoberg nå målet på en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet
krävs att nettokostnadsökningen över tid inte är högre än ökningstakten för skatter, utjämning och
generella statsbidrag.
Balanskravsutredning
Balanskravsutredningen utgår från årets resultat. Detta resultat ska justeras för intäkter och kostnader
som inte härrör från den löpande verksamheten. Justering ska göras för realisationsvinster vid
försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. För 2017 saknas sådana poster varför någon justering inte är aktuell.
I kommunallagen stadgas det att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Definitionen av vad god ekonomisk hushållning innebär bestäms av organisationen själv.
För 2017 är det av regionfullmäktige beslutade målet för Region Kronoberg att det justerade resultatet
enligt balanskravet, i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, ska uppgå till 1,1 %. Det
motsvarar det budgeterade resultatet på 62 mnkr.
Helårsprognosen för 2017 om ett resultat på 20 mnkr efter balanskravsutredning innebär att
balanskravet uppfylls men att det finansiella målet för en god ekonomisk hushållning inte nås.
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Resultat för perioden januari - augusti 2017
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2017

Budget
jan-aug
2017

Avvikelse

Utfall
jan-aug
2016

Ändring
utfall %

Årsbudget
2017

Helårsprognos
2017

Avvikelse

Intäkter
Avgifter

428

417

12

411

4,2%

646

654

8

Sålda tjänster

297

289

8

280

6,2%

436

434

-1

Övriga intäkter

244

195

49

253

-3,6%

294

333

38

Summa intäkter

969

901

68

943

2,7%

1 376

1 421

45

-2 361

-2 397

35

-2 236

5,6%

-3 637

-3 605
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Kostnader
Personalkostnad
Hyrpersonal

-140

-32

-108

-96

46,3%

-47

-183

-136

Köpt vård

-302

-301

-1

-304

-0,7%

-452

-464

-12

Privata vårdcentraler
och annan privat vård

-174

-170

-4

-169

3,2%

-256

-258

-2

Trafik

-508

-500

-7

-477

6,3%

-770

-765

5

Läkemedel

-448

-442

-6

-432

3,8%

-663

-671

-8

Övriga kostnader

-672

-670

-2

-632

6,3%

-1 016

-1 029

-14

Avskrivningar

-136

-132

-5

-137

-0,4%

-197

-204

-7

Summa kostnader

-4 741

-4 644

-97

-4 483

5,8%

-7 039

-7 179

-141

Verksamhetens
nettokostnad

-3 772

-3 744

-29

-3 539

6,6%

-5 663

-5 759

-96

2 986

3 015

-30

2 873

0

4 555

4 515

-40

833

789

44

778

0

1 192

1 257

65

Resultat före
finansnetto

46

61

-15

112

84

13

-71

Finansnetto

14

-16

30

7

-22

7

29

Resultat

61

45

16

119

62

20

-42

Skatteintäkter
Statsbidrag

Region Kronoberg redovisar för perioden januari t.o.m. augusti ett resultat före finansnetto på 46 mnkr
vilket är 15 mnkr sämre än budget. Finansnettot ger ett överskott på drygt 14 mnkr och regionens
resultat för perioden blir därigenom ett överskott på 61 mnkr.
Intäkter
Intäktssidan visar ett överskott på 68 mnkr. De positiva avvikelserna för avgifter och sålda tjänster
förklaras främst av att transportintäkterna respektive intäkterna för såld vård varit högre än budgeterat.
Avvikelsen för övriga intäkter förklaras, som framgår av nedanstående tabell, främst av att
specialdestinerade statsbidrag faller ut med högre belopp än budgeterat. Detta är främst kopplat till
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden och ej budgeterade externa projektmedel på Regionala
utvecklingsnämnden.
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Övriga intäkter för perioden januari - augusti 2017
Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Årsbudget
2017

Försäljning övriga medicinska tjänster

26

37

-11

57

Försäljning övriga tjänster

30

34

-4

51

Specialdestinerade statsbidrag

87

50

37

76

Ersättning asylsökande

27

26

1

39

6-% ersättning vid upphandling*

20

11

9

17

Övriga bidrag och ersättningar

32

23

8

35

Övrigt

21

13

8

20

244

195

49

294

(mnkr)

Totalt övriga intäkter

* Momsersättning till kompensation för ingående moms vid upphandling i verksamhet som inte är momspliktig Ersättningen
beräknas schablonmässigt till 6 procent av den kostnad som ger rätt till ersättning .

Bemanningskostnader
På kostnadssidan ger personalkostnaderna ett överskott till följd av vakanser och frånvaro. Överskottet
avseende personalkostnader förmår dock inte matcha de höga kostnaderna för hyrpersonal, som
ackumulerat uppgår till 140 mnkr vilket är 108 mnkr mer än budgeterat. Merkostnaden jämfört med
egen personal beräknas uppgå till ca 83 mnkr. I genomsnitt är det efter augusti ca 48 hyrläkare anlitade,
vilket är 8 fler än augusti 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 24 efter augusti
2016 till 54 efter augusti 2017.
Utveckling månatlig kostnad för sjuklön, övertid och hyrpersonal
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000

Hyrpersonal
Övertid
Sjuklön

10 000 000
-

Januari-14
April
Juli-14
Oktober
Januari-15
April
Juli-15
Oktober
Januari-16
April
Juli-16
Oktober-16
Januari-17
April-17
Juli-17
Oktober-17
Januari-18
April-18
Juli-18
Oktober-18
Januari-19
April-19
Juli-19
Oktober-19
Januari-20
April-20
Juli-20

5 000 000

Kostnaderna för hyrpersonal har de senaste åren ökat kraftigt och något trendbrott i denna utveckling
kan ännu inte ses. Kostnaden för hyrpersonal har ökat med 46 % de åtta första månaderna 2017
jämfört med samma period 2016.
Av Hälso- och sjukvårdens åtgärdsprogram för kostnadsreduceringar 2017 framgår att utfasning av
hyrpersonal kommer att ske med ökad takt fr.o.m. 2017-09-01 genom en halvering av hyrläkare inom
allmänmedicin och hyroberoende av allmänsjuksköterskor.

38
Page 140 of 352

Uppföljning av kostnad för hyrpersonal jämfört med kostnad för egen personal
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
-20 000
-30 000
-40 000
-50 000
Avvikelse kostnad egen personal
Avvikelse hyrpersonal

Ovanstående diagram visar ackumulerade budgetavvikelser 2017. Av jämförelsen framgår att i princip
samtliga centrum utnyttjat hyrpersonal i större omfattning än budgeterat. För flera centrum balanseras
detta underskott, åtminstone till viss del upp av ett överskott för kostnad för egen personal. Detta
resultat kunde förväntas mot bakgrund av att det råder brist på flera yrkeskategorier inom vården vilket
gjort att regionen inte förmått rekrytera egen personal utan istället tvingats hyra in dessa kompetenser
till en högre kostnad. Några centrum redovisar en negativ budgetavvikelse för såväl kostnad för
hyrpersonal som för kostnad för egen personal.
En översiktlig analys visar att enheter med behov att anlita hyrpersonal i första hand löser delar av sin
bemanningsproblematik med övertid och timvikarier via rekryterings- och bemanningsenheten. Dessa
lösningar ligger kostnadsmässigt ca 1,5-2 gånger högre jämfört med egen personal. Därutöver har
sjukfrånvaron ökat under en flerårsperiod med ökade kostnader för sjuklön som överstiger den årliga
prisuppräkningen av budgeten. Exempelvis MAC och KBC har också överanställningar för att möta
kommande pensionsavgångar och för att kunna garantera patientsäkerheten med beaktande av ett
ständigt ökande behov. De kostsamma lösningarna i kombination med ökade behov och sjukfrånvaro
är således den främsta förklaringen till varför överskottet för egen personal inte förmår balansera
underskottet för hyrpersonal.
Kostnad köpt vård
Den ej högspecialiserade vården redovisar ett underskott under perioden. Underskottet balanseras
delvis upp av att den högspecialiserade vården visar överskott. Överskottet för övrigt kopplat till köpt
vård förklaras till största delen av redovisningstekniska orsaker (kostnaden för momskompensation till
privata vårdcentraler har budgeterats under köpt vård medans utfallet redovisats under kontogruppen
privata vårdcentraler och annan privat vård).
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Köpt vård för perioden januari - augusti 2017
(mnkr)

Utfall
jan-aug
2017

Högspecialiserad vård

Budget
ack 2017

Avvikelse

-223

6

-217

Utfall
jan-aug
2016

-216

Årsbudget
2017

-334

Ej högspecialiserad vård
- Vårdgarantin

-10

-9

- Fritt vårdsökande

-22

-20

- Övrig

-43

-43

Summa ej högspecialiserad vård

-76

-60

-16

-72

-90

Övrigt

-10

-19

9

-15

-28

-302

-301

-1

-304

-452

Totalt köpt vård

Kostnad för läkemedel
Läkemedelskostnaderna överskrider budgeterad kostnad med 6 mnkr för perioden. Kostnadsökningen
jämfört med föregående år bromsas av rabatter och de engångskostnader som uppstod i samband med
hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016, samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel.
Staten och SKL har träffat överenskommelse angående bidrag för läkemedelsförmånen 2017.
Överenskommelsen innebär att bidraget kommer att ge ett överskott jämfört med budget på 54 mnkr
som redovisas under finansieringen.
Övriga kostnader

Övriga kostnader perioden januari - augusti 2017
Utfall
ack 2017

Budget
ack 2017

Avvikelse

Årsbudget
2017

-129

-119

-10

-178

Annat material

-59

-62

3

-93

Övriga anslag

-88

-116

28

-172

Lokal och fastighetskostn inkl.
reparation, underhåll och energi mm
exkl avskrivningar

-80

-84

4

-132

Förbr invent/material inkl. dataprogram

-65

-60

-4

-90

Reparation och underhåll inventarier

-35

-36

1

-55

Telefon, datakommunikation och porto

-15

-18

3

-27

Försäkrings avg. och övriga riskkostn

-31

-28

-3

-43

Övriga tjänster, bl.a. IT-tjänster, andra
konsultarvoden och tolkarvode

-54

-43

-11

-65

Övrigt,

-118

-104

-14

-162

Totalt övriga kostnader

-672

-670

-2

-1 016

(mnkr)
Sjukvårdsart. och medicinskt material
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Den positiva budgetavvikelsen för lämnade bidrag förklaras till största delen av ej utnyttjade strategiska
anslag under Regiongemensamt och Hälso- och sjukvårdsgemensamt. Underskottet för övriga tjänster
härrör till största delen från IT-tjänster och konsultarvode avseende specialutrustning.
Finansieringen
Resultatet för finansieringen påverkas negativt av att skatteutfallet är 30 mnkr lägre än budgeterat till
följd av att skatteprognosen försämrats. Den negativa avvikelsen för skatteintäkterna vägs dock upp av
att utfallet från utjämningssystemet och generella statsbidrag är 44 mnkr högre än budgeterat (se tabell
ovan s 34).
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FÖRVALTNING AV FINANSIELLA MEDEL
Region Kronoberg ska på ett effektivt och säkert sätt förvalta de finansiella medel som vi förfogar över.
Region Kronobergs finansiella medel förvaltas i enlighet med ett särskilt reglemente och kan delas in i
tre delar; löpande likviditet, kapitalförvaltning och pensionsförvaltning. Totalt uppgår de finansiella
medlen till knappt 2,1 mdkr. Region Kronoberg har inte några banklån.
(Belopp i mnkr)

Likviditet (drift)
Kapitalförvaltning
Pensionsförvaltning
Totala finansiella medel

Aug 2017

Aug 2016

Dec 2016

60

136

-44

1 341

1 158

1 283

685

674

653

2 086

1 968

1 939

Marknadskommentar
Under sensommaren har det geopolitiska klimatet blivit allt mer spänt främst mellan USA och
Nordkorea. Risken finns att vi nu står inför en låst konflikt som kan bli besvärligt att lösa. De
finansiella marknaderna har dock inte påverkats mycket utan volatiliteten har varit låg.
Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas bra. Inflationen har succesivt fortsatt att stiga och har
åtminstone tillfälligt nått upp till Riksbankens mål på 2 procent. Detta är förmodligen dock inte nog för
att Riksbanken ska våga börja minska sitt stödköpsprogram. Riksbanken är fortsatt beroende av hur
omvärlden agerar gällande räntan, och främst är det ECB man sneglar på. Mycket tyder på att ECB med
Dragi i spetsen kommer att fortsätta med kvantitativa lättnadsprogram in i 2018 och troligen inte med
en höjning av räntan förens 2019. USA och Fed kommer sannolikt börja reducera sin balansräkning
och möjligtvis höja räntan en gång till i år.
Världsekonomin är i en speciell situation där ekonomin växer vilket borde möjliggöra en minskning av
införda lättnader men en historiskt låg inflation biter sig fast vilket gör att centralbankerna måste agera
varsamt. I en situation med höga tillgångspriser och högt ställda förväntningar kan en prisnedgång på
tillgångsmarknaderna hota den finansiella stabiliteten. Än så länge har centralbankerna klarat av denna
balansgång.12
Likvida medel och kapitalförvaltning
Likvida medel, det vill säga banktillgodohavanden, uppgick per den 31 augusti 2017 till 60 mnkr. Det är
en ökning från årsskiftet med 104 mnkr.
Syftet med kapitalförvaltningen är att uppnå högre avkastning på den del som inte behövs kortsiktigt.
Målet är att avkastningen över tid ska överträffa sina jämförelseindex. . Marknadsvärdet på
kapitalförvaltningen uppgick per den 31 december 2016 till 1332 mnkr och per 31 augusti2017 var
marknadsvärdet 1394 mnkr. Orealiserad avkastning har sedan årsskiftet varit 1,4 procent vilket är 1,3
procent bättre än jämförelseindexen.

Öhman marknadskommentar 7 september 2017. https://www.ohman.se/nyheter/2017/lugn-sensommar-trotsgeopolitisk-oro/
12
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Tillgångsslag
Räntebärande
placeringar
Alternativa tillgångar

Index
OMRX Bond/
OMRX T-Bill
OMRX T-BILL + 2 %

Totalportföljen
nominell avkastning

Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

1,2%

-0,1%

1,3%

2,2%

0,8%

1,4%

1,4%

0,1%

1,3%

Pensionsförvaltning
För att trygga långsiktiga pensionsåtaganden har Region Kronoberg avsatt 294 mnkr till en
pensionsförvaltning. Avkastningsmålet för pensionsförvaltningen är minst 3 procent realt över tid.
Marknadsvärdet på denna uppgick per den 31 december 2016 till 740 mnkr. Per den 31 augusti 2017
var marknadsvärdet 765 mkr. Real avkastning har sedan årsskiftet varit 1,2 procent rensat för interna
transaktioner.
Tillgångsavkastning sedan
2016-12-31

Indexavkastning
sedan
2016-12-31

Differens jmf med
index

OMRX Bond/
OMRX T-Bill

3,9%

-0,1%

4,0%

Svenska aktier

SIX Portfolio return
Index

5,1%

6,5%

-1,5%

Utländska aktier

MSCI All Country Net
Div reinvested

0,2%

1,3%

-0,1%

Totalportföljen
nominell avkastning

2,3%

1,4%

1,0%

Totalportföljen real
avkastning

1,2%

0,3%

1,0%

Tillgångsslag
Räntebärande
placeringar

Index

Pensionsförvaltningens realiserade avkastning (utdelningar, räntor och reavinster/reaförluster) uppgick
under perioden till 30,7 mkr.
Totala pensionsförpliktelserna
Marknadsvärdet av Region Kronobergs pensionsförvaltning, som alltså är en buffert för kommande
pensionsutbetalningar, uppgick 31 augusti 2017 till 765 mnkr vilket motsvarar 16 procent av senast
beräknade pensionsförpliktelsen (4 713 mnkr). Ansvarsförbindelsen uppgår till på 3,0 mdkr och
återlånas i verksamheten.
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INVESTERINGSREDOVISNING
För att möta de framtida kraven på Region Kronoberg och framförallt en hälso- och sjukvård av hög
kvalitet kommer Region Kronoberg de närmaste åren att stå inför ett omfattande
nyinvesteringsprogram. Investeringarna ska bidra till verksamhetsutveckling och möjliggöra
effektiviseringar genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader.
Investeringar görs även för att byta ut befintliga resurser för att bibehålla kapaciteten eller standarden.
Region Kronobergs investeringar delas upp i utrustning och programvaror för informationsteknik (IT),
medicinsk teknik (MT), fastigheter och övriga inventarier.
Investeringsramen i budget 2017 uppgår till 597 mnkr, men i regionstyrelsens beslutade
investeringsplan i januari 2017 uppgår beloppet till 432 mnkr.

Utfall
jan-aug
2017

Budget
2017

Investeringsplan 2017

Prognos
2017

Utfall
Helår
2016

Informationsteknik

11

38

53

53

32

Medicinsk teknik och övriga inventarier

43

49

112

75

94

Fastigheter

98

483

224

184

136

Övriga inventarier

11

27

43

25

20

175

597

432

337

283

(Belopp i mnkr)

Totalt

Självfinansieringsgraden fram till ausgusti 2017, 113 procent.
Investeringar i informationsteknik
Utfallet fram till och med augusti 2017 är 11 miljoner kronor och avser framförallt:








IT-infrastruktur Datakom – Ny teknisk plattform för zon-switchar
IT-infrastruktur Lagring – Ny regiongemensam plattform
IT-infrastruktur Server – Komplettering av virtuell serverplattform
IT-system Ekonomi – Nytt ekonomisystem
IT-system Medicinsk service - Nytt röntgeninformationssystem
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya moduler
IT-system Vårdinformation – Cosmic, nya databasservrar

I IT- budgeten för helåret på 53 mnkr, ingår 15 mnkr för investeringar som beviljades 2016 men där
anskaffning och implementation kommer ske under 2017. Vidare under 2017 bedöms investeringar i
informationsteknik ske enligt plan och prognosen på helåret är 53 mnkr.
Fastighetsinvesteringar
De totala fastighetsinvesteringarna till och med augusti uppgår till 98 mnkr. Fastighetsinvesteringarna
utgörs av 63 mnkr för byggprojekt och 35 mnkr från fastighetsanslaget. Prognos för helåret är 184
mnkr.
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På Centrallasarettet Växjö (CLV) pågår ombyggnaden av klinisk kemi, ögonmottagningen och
specialisttandvårdens detaljprojektering är påbörjad. Nybyggnation av parkeringsdäck pågår. Utbyte av
ställverk har påbörjats.
På Sigfridsområdet pågår lednings- och markarbeten för nybyggnaden av vuxenpsykiatri samt för
habiliteringen. Totalentreprenaden för uppförande av vuxenpsykiatrin är upphandlad och beställd.
Förfrågningsunderlag för habiliteringen är färdigställt och anbud inkommer i oktober.
På Ljungby lasarett pågår ombyggnad för provisorisk vårdavdelning. Detaljprojektering för ombyggnad
av vårdavdelningar pågår. Ombyggnad för studierum för sjuksköterskeutbildningen är klar.
Helårsprognosen för 2017 är 40 mnkr lägre än beslutad investeringsplan för 2017. Orsaken till den lägre
nivån är framförallt förskjutningar i planeringen för hus L på CLV.
Investeringar i medicinteknisk utrustning och inventarier
Total budget för investeringar av medicinteknisk utrustning samt övriga inventarier för år 2017 är 112
mnkr fördelat utifrån:





Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar, 12 mnkr
Investering och återanskaffning, 36 mnkr
Utökad investering och återanskaffning som är beslutad under 2016 med leverans 2017, 34
mnkr
Utökat behov av investering och återanskaffning, 30 mnkr

Utfallet fram till och med augusti 2017 är 43 mnkr. Främst är det utrustning i de stora pågående
ombyggnadsprojekten på ögonkliniken, röntgen, klinisk kemi Växjö och Ljungby samt entré CLV som
belastat budgeten, men också investeringar som exempelvis tandvårdsbuss, ultraljudsapparater,
ambulanser enligt utbytesplan, gastroskop, storsnittsscanner, defibrillatorer, mobil pelare till
operationsbord, färgningsmaskin samt tillhörande monteringsmaskin.
Förväntat utfall för helår 2017 bedöms till 75 mnkr. Ett omfattande och tidskrävande arbete med
framtagande av kravspecifikationer leder till att upphandlingar inte slutförs under året, vilket leder till
att del av den totala budgeten behöver flyttas över till 2018.
Övriga inventarier
Övriga investeringar under första kvartalet uppgår till 11 mnkr och avser främst tekniska hjälpmedel
och investeringar inom rättspsykiatri. Helårsprognosen för övriga inventarier är 25 mnkr.
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Uppföljning av, i Budget 2017-2019, beslutade uppdrag inom
Ekonomiperspektivet
En hållbar ekonomi i balans

Samtliga nämnder

Status

Kommentar

Pågående

Ständigt pågående
uppdrag.
Den ekonomiska ramen
sätter gränsen för vad
som kan genomföras och
förväntade effekter ska
alltid redovisas vid
införandet av nya
åtgärder. Finansiering ska
framgå vid alla beslut som
medför en tillkommande
kostnad.

Pågående

Översynen fokuserar på
bland annat
resursfördelningsmodeller,
budgeteringsprinciper,
uppföljning samt
förenkling av
administrativa rutiner inom
ekonomiområdet.
Förväntas vara klar våren
2018.

Pågående

Flera handlingsplaner och
åtgärder kopplade till
nationella SKL-projektet
med oberoende av
hyrpersonal. QlikViewapplikation under
utveckling för att
månadsvis kunna göra
denna uppföljning.

Ta fram en ekonomistyrningsmodell
för att skapa bättre förutsättningar att
hålla budgeten.

Pågående

Omvärldsanalys och
benchmarking pågår.
Även en intern
undersökning av hur
verksamheten ser på
ekonomistyrning och vilka
incitament och styreffekter
en förändrad modell kan
få.

Trafiknämnden ska sätta mål för och
redovisa självfinansieringsgrad för
samtliga trafikslag

Klar

Trafiknämnden redovisar
detta månadsvis i
månadssammandrag

Regionens nämnder och styrelser
ska bedriva verksamheten inom
tilldelad budgetram. En viktig
förutsättning för detta är att höja
kostnadsmedvetandet på alla nivåer.

Regionstyrelsen

Fortsätta översyn och
implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i Region
Kronoberg

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

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

Trafiknämnden
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FINANSIELL REDOVISNING
Resultaträkning

Not

miljoner kr

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Verksamhetens intäkter

2

969

944

Verksamhetens kostnader

3

-4 605

-4 346

Avskrivningar

4

-136

-137

-3 772

-3 539

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

5

2 986

2 873

Generella statsbidrag och utjämning

6

833

778

Finansiella intäkter

7

40

16

Finansiella kostnader

8

-26
61

-10
119

9

61

119

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-12-31

61

90

Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Kassaflödesanalys

Not

miljoner kr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

4

136

206

Gjorda avsättningar

20

111

102

Övriga ej likviditetspåverkande poster

26

0
308

-1
397

Ökning/minskning kortfristiga fordringar (-/+)

16

103

-124

Ökning/minskning förråd och varulager (-/+)

15

0

-3

23, 24

-110
302

68
337

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder (+/-)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar

10

-8

-19

Investering i materiella anläggningstillgångar

11, 12

-165

-266

Investeringsbidrag

11, 12

0

1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar (likvid)

11, 12

0
-172

2
-283

13, 14

-2

-34

22

0
-2

-1
-35

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar och aktier/andelar
Ökning/minskning långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

128

19

Likvida medel vid årets början inkl kortfristiga placeringar

1 958

1 939

Likvida medel vid årets slut inkl kortfristiga placeringar

2 086

1 958
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Balansräkning

Not

2017-08-31

2016-12-31

10

34

36

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

1 150

1 114

Maskiner och inventarier

12

427

424

Aktier, andelar och bostadsrätter

13

72

72

Långfristiga fordringar

14

34

32

1 717

1 680

miljoner kr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar:
IT-program, licenser och utveckling
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd

15

51

51

Kortfristiga fordringar

16

409

513

Kortfristiga placeringar

17

2 025

1 937

Kassa och Bank

18

61

22

Summa omsättningstillgångar

2 546

2 522

Summa tillgångar

4 263

4 202

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital

19

1 301

1 211

Resultatutjämningingsreserv

19

45

45

9

61

90

1 406

1 346

Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

20, 21

Summa avsättningar

1 761

1 650

1 761

1 650

Skulder
Långfristiga skulder

22

2

3

Kortfristiga skulder

23

1 094

1 140

Kortfristig skuld till kreditinstitut

24

0

64

Summa skulder

1 096

1 207

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

4 263

4 202

2 376

2 393

576

581

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna
Löneskatt pensionsskuld

25

Kulturparken
Transitio

8

8

475

484

48
Page 150 of 352

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enligt med Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL), tillämpliga delar i
Kommunallag (1991:900) 8 kap och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Det
innebär att:
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras
Region Kronoberg och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av
verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Region Kronoberg följer inte KRL 2 kap 8 § som föreskriver en dokumentation av redovisningssystemet. Arbetet
med att upprätta en komplett dokumentation av redovisningssystemet har påbörjats, men har under 2017 stått
still.
Sammanställd redovisning
Enligt RKR:s rekommendation 8.2 är kommuner och landsting skyldiga att upprätta sammanställd redovisning
om: ”Andelen av koncernföretagens omsättning uppgår till 5 % eller mer av landstingets totala skatteintäkter och
generella stadsbidrag, eller om andelen av koncernföretagens balansomslutning uppgår till 5 % eller mer av
landstingets balansomslutning.” Inget av dessa villkor är uppfyllda och någon sammanställd redovisning behöver
därför inte upprättas.
Bedömningen är att konsolidering inte tillför väsentlig information i förhållande till Region Kronobergs resultatoch balansräkning. I särskilt avsnitt i årsredovisningen, men inte i delårsrapporten per augusti, redovisas uppgifter
om de stiftelser och bolag som Region Kronoberg är huvudman för eller delägare i.
Jämförelsestörande poster
För att klassas som jämförelsestörande ska beloppet vara väsentligt, sakna tydligt samband till den ordinarie
verksamheten och inte inträffa regelbundet eller ofta. Klassas posterna som jämförelsestörande räknas nyckeltal
om. Det sker dock varje år förändringar som innebär tillfällig påverkan på resultatet men som inte är av digniteten
jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster särredovisas i not.
Periodiseringsprinciper
Som huvudprincip gäller att kostnader och intäkter hänförs till det redovisningsår där motsvarande prestation hör
hemma. I allt väsentligt har leverantörsfakturor, arbetsgivaravgifter, räntekostnader, avgifter, ersättningar och
ränteintäkter periodiserats på detta sätt.
Pågående externt finansierade projekt periodiseras för att matcha projektets intäkter med projektets kostnader.
När projektet är avslutat resultatavräknas eventuellt överskott eller underskott. Budgetfinansierade projekt
periodiseras inte eftersom upparbetade kostnader anses matchade mot beslutad budget.
Intäkter

Skatteintäkter
I redovisningen för 2017 ingår den preliminära slutavräkningen för 2016 och en preliminär slutavräkning för år
2017. Prognos för skatteintäkterna baseras på SKL:s augustiprognos.

Statsbidrag
Generella statsbidrag och utjämning redovisas i resultaträkningen tillsammans med bidrag och avgifter i
utjämningssystemet i posten generella statsbidrag och utjämning. De redovisas normalt enligt kontantmetoden
vilket innebär att de redovisas vid utbetalning.
Specialdestinerade statsbidrag avser bidrag som är avsedda för en bestämd verksamhet eller ett bestämt ändamål
och redovisas i resultaträkningen tillsammans med övriga verksamhetsanknutna intäkter. De kräver i regel någon
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form av motprestation och återrapportering. De periodiseras i normalfallet till den period där kostnaderna som
statsbidraget avser är bokförda.
Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess fördelas mellan landstingen efter antal
invånare samt utifrån hur ett antal villkor har uppfyllts. Överenskommelsen gäller år 2017-2018 och här ingår från
och med föregående år medel från den tidigare sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Den del som
avser den tidigare sjukskrivningsmiljarden har, på grund av att vissa delar av bidraget varit svårbedömda, tidigare
redovisats enligt kontantprincipen dvs. i 2016 års bokslut redovisades det bidrag som baserades på resultatet
föregående år. I gällande överenskommelse är villkor och fördelning mindre svårbedömda, så från och med 2017
tas bidraget till intäkt samma år som överenskommelsen avser. Ändring av periodiseringsprincip innebär att
bidraget som intäktsförs 2017 avser två år (2016 och 2017).

Övriga intäkter

Enligt RKR 18 ska investeringsbidrag till anläggningstillgångar redovisas som en förutbetald intäkt och
periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Detta görs endast för investeringsbidrag över 1 miljon
kronor. Investeringsbidrag under 1 miljon kronor redovisas av systemtekniska skäl som tidigare, det vill säga
investeringsbidraget reducerar det bokförda värdet på investeringen.

Realisationsvinster i balanskravsresultatet
Normala omplaceringsvinster återläggs inte vid beräkning av balanskravsresultat, utan endast realisationsvinster
vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av värdepapper och återföring av tidigare nedskrivning av
värdepapper. Med normala omplaceringsvinster menas exempelvis vinst vid byte av inventarier och löpande
avkastning på kapitalförvaltningen i form av utdelning, räntor och resultat vid normala omplaceringar.
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktiva kundfordringar
som överlämnats till anlitat inkassobolag bedöms och värderas löpande. Osäkra fordringar skrivs ner till
uppskattat verkligt värde.
Region Kronobergs pensionsmedelsportfölj är klassificerad som omsättningstillgång och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. Portföljens förvaltning regleras i antaget Reglemente för den finansiella
verksamheten, fastställt av Regionfullmäktige 2017-04-26.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella tillgångar. Anläggningstillgångar tas upp till
anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av inventarier och utrustning, mark och byggnader som är avsedda för
stadigvarande bruk. En anskaffning som i övrigt uppfyller kriterierna för investering bokförs som en materiell
anläggningstillgång endast under förutsättning att utgiften uppgår till minst ett halvt basbelopp och en
nyttjandeperiod på minst 3 år.
För att få en mer rättvisande redovisning samt minska gränsdragningsproblematiken mellan investeringar och
planerat underhåll används en modell för komponentavskrivning inom fastighetsområdet. Region Kronoberg har
valt en schabloniserad komponentavskrivning utifrån tre krav på komponenterna; relativ storlek, olika förväntade
livslängder samt någon form av funktionell samhörighet så att grupperingen framstår som logisk.
Komponentindelning kan vara aktuell vid fastighetsinvesteringar över 3 miljoner kronor och utgår från fyra olika
komponentgrupper med avskrivningstider på 50 år, 30 år, 20 år respektive 10 år.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar består av IT-system, -program, -licenser och utveckling som upphandlats. I den
mån IT-system utvecklas internt, betraktas dessa i normalfallet inte som tillgångar utan de kostnadsförs.
Förutsättningen för att en anskaffning ska hanteras som en investering och bokföras som en immateriell
anläggningstillgång är att anskaffningsvärdet överstiger 100 000 kronor och att nyttjandeperioden är mer än tre år.
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Avskrivningar

Anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde skrivs av utifrån bedömd ekonomisk livslängd med linjär
avskrivning. Den normala avskrivningstiden för olika typer av anläggningstillgångar är följande:
IT-system, -program,
-licenser, –utveckling
Byggnader (komponentavskrivning från och med 2014)
Verksamhetsanpassningar
byggnader i egna lokaler
Medicinteknisk utrustning
Fordon
Övriga inventarier

3-5 år
10-50 år
5-10 år
5-10 år
5-7 år
5-10 år

Omprövning av nyttjandeperioden görs om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt och att
det rör sig om väsentliga belopp.
Konst inkorporerad i fastigheten aktiveras och avskrivs tillsammans med fastigheten. På tillgångar i form av övrig
konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Vid investering i annans fastighet av värdehöjande
slag sker avskrivning enligt systematisk plan över nyttjandetiden.

Leasingavtal
Region Kronoberg har enligt definition endast operationell leasing. Klassificeringen beror på i vilken omfattning
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasingtagaren eller inte. Om avtalets värde är av
mindre belopp eller avtalstiden är högst 3 år redovisas det alltid som operationell leasing.
Skulder och avsättningar

Personalskuld
Region Kronoberg skulder till personalen i form av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour och
beredskap har värderats enligt löneläge den 31 augusti 2017 och redovisas som kortfristig skuld. De bokförda
löneskulderna inkluderar sociala avgifter. Flextidskulden redovisas inte i bokföringen.

Pensionsskuld
Den totala pensionsskulden beräknas av pensionsbolaget Skandia enligt RIPS 17-modellen, på grundval av
uppgifter som lämnas av Region Kronoberg om löneläge, sysselsättningsgrad med mera. Beräkningen bygger på
gällande pensionsavtal och ett antal antaganden om bland annat löneutveckling, realränteutveckling,
pensionstidpunkt och medellivslängd. Hänsyn har tagits till ökade kostnader för särskilda pensioner som Skandia
inte har kännedom till.
Pensionsskulden redovisas enligt KRL 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 § enligt den så kallade blandmodellen. Det
innebär att pensionsförmåner intjänade fr.o.m. räkenskapsåret 1998 redovisas i balansräkningen och att
pensionsförmåner intjänade före 1998 återfinns under ansvarsförbindelser. Pensionsskulden som redovisas i
balansräkningen återfinns dels under avsättningar och dels under kortfristiga skulder. Det som redovisas under
avsättningar är intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP), som från och med 1 januari 2006 beräknas på
lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, samt särskild avtalspension enligt överenskommelse (ÖK-SAP). Det som
redovisas under kortfristiga skulder (intjänat i år men utbetalas till vald förvaltare nästa år) är den avgiftsbestämda
ålderspensionen enligt pensionsavtalet KAP-KL.
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Transparenslagen - konkurrensneutralitet
Transparenslagen (2005:590), ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga företag som är
konkurrensutsatta. Nettoomsättningen skall vara mer än 40 miljoner euro för att det ska bli aktuellt att göra en
öppen redovisning. Inom Region Kronoberg är det främst vuxentandvården som faller under begreppet, men
nettoomsättningen överstiger inte nivån. När det gäller tandvårdsverksameten särredovisas den utifrån
konkurrenssynpunkt enligt en gemensam modell för samtliga landsting/regioner för mer öppen redovisning.
Resultatet presenteras i bilaga till årsredovisningen.
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Not 2

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter inkl interna poster
Interna intäkter för verksamheten
Summa

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

5 719

5 512

-4 750

-4 568

969

944

Större poster av engångskaraktär:
Ändrad periodiseringsprincip av statsbidraget för en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivningsprocess

13

För specifikation av intäkterna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 3

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader (exkl avskrivningar) inkl interna poster
Interna kostnader (exkl avskrivningar) för verksamheten
Summa verksamhetens externa kostnader (exkl avskrivningar)
Årets avskrivningar
Summa verksamhetens externa kostnader inklusive avskrivningar

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

-9 355

-8 880

4 750

4 535

-4 605

-4 346

-136

-137

-4 741

-4 483

För specifikation av kostnaderna se detaljerad resultatuppföljning i avsnittet Ekonomi i förvaltningsberättelsen.
Not 4

Avskrivningar
2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Avskrivningar immateriella tillgångar

11

10

Avskrivningar byggnader och anläggningar

62

63

Avskrivningar maskiner och inventarier

64

64

136

137

Summa

Not 5

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Summa

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

3 007

2 896

6

-3

-27

-20

2 986

2 873
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Not 6

Generella statsbidrag och utjämning
2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

615

574

30

29

330

307

29

39

-121

-110

-51

-61

833

778

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Utdelningar värdepapper

3

3

Räntor

8

6

27

6

1

1

40

16

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

Förlust vid försäljning av andelar och värdepapper

0

0

Räntekostnader

0

0

Ränta på pensionskostnader

-23

-6

Övriga finansiella kostnader

-3

-3

-26

-10

2017-01-01

2016-01-01

2017-08-31

2016-08-31

61

119

0

0

61

119

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Bidrag läkemedelsförmån
Övriga statsbidrag
Kostnadsutjämningavgift
Regleringsavgift
Summa

Not 7

Finansiella intäkter

Vinst vid försäljning av andelar och värdepapper
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not 8

Finansiella kostnader

Summa

Not 9

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: realisationsvinster fastigheter
Årets balanskravsresultat
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Not 10

Immateriella anläggningstillgångar
2017-08-31

2016-12-31

103

91

8

19

IT-program, - licenser och - utveckling
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter

-4

-8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

107

103

Ingående avskrivningar

-66

-59

-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets förändringar:
4

-15

-Försäljningar och utrangeringar

-11

8

Utgående ackumulerade avskrivningar

-73

-66

34

36

2017-08-31

2016-12-31

2 816

2 810

-Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärden
-Årets aktiverade utgifter
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Mark
Ingående anskaffningsvärde

98

136

-11

-130

2 902

2 816

-1 702

-1 737

-62

-96

11

130

-1 753

-1 702

1

1

-Årets aktiverade utgifter

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1

1

1 150

1 114

Utgående restvärde enligt plan
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Not 12

Maskiner och inventarier
2017-08-31

2016-12-31

1 429

1 353

70

111

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar:
-Årets aktiverade utgifter
-Investeringsbidrag
-Försäljningar och utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
-Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-1

-11

-35

1 487

1 429

-1 032

-970

-64

-95

11

34

-1 085

-1032

27

8

-3

19

24

27

427

424

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
-Utgifter under året
Utgående balans
Utgående restvärde enligt plan
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Not 13

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarandel

2017-08-31

2016-12-31

AB Destination Småland

100%

0

0

Sideum Innovation AB

100%

0

0

Ryssbygymnasiet AB

90%

3

3

Kulturparken Småland AB

59%

1

1

Småland Airport AB

55%

4

4

AB Regionteatern Blekinge- Kronoberg

49%

1

1

ALMI Företagspartner Kronobergs län AB

49%

0

0

Företagsfabriken i Kronoberg AB

33%

0

0

IT-plattform Småland & Öland AB

33%

0

0

Kust till Kust AB

13%

0

0

Öresundståg AB

Aktier och andra andelar i dotterbolag:

Övriga aktier och andelar:

12%

0

0

AB Transitio

5%

1

1

Samtrafiken i Sverige AB

2%

0

0

Inera AB

0%

0

0

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

2%

Kommuninvest ekonomisk förening

1%

27
34

27
34

2%

0

0

14%

0
0

0
0

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Ascan ekonomisk förening
Bussgods Sverige ekonomisk förening

6%

Andelar i bostadsrättsföreningar
Summa

Not 14

0

0

72

72

Långfristiga fordringar
2017-08-31

2016-12-31

26

25

Fordran Småland Airport AB

8

8

Övriga långfristiga fordringar

0

0

34

32

2017-08-31

2016-12-31

Förråd

51

51

Summa

51

51

Fordran Ryssbygymnasiet AB

Summa

Not 15

Förråd

56
Page 158 of 352

Not 16

Kortfristiga fordringar
2017-08-31

2016-12-31

Kundfordringar

158

162

Värdereglering kundfordringar överlämnade till inkasso

-23

-20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

132

205

0

0

117

96

26

70

409

513

2017-08-31

2016-12-31

265

265

Fordran skattekonto
Statsbidragsfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 17

Kortfristiga placeringar

Aktier överlikviditetsförvaltning
Aktier pensionsförvalting
Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor pensionsförvaltning
Likvida medel överlikviditetsförvaltning

322

291

1 075

879

359

315

0

139

4

48

2 025

1 937

Anskaffnings-

Bokfört

Marknadsvärde

värde

värde

2017-08-31

Aktier överlikviditetsförvaltning

265

265

279

Aktier pensionsförvalting

322

322

380

1 075

1 075

1 115

359

359

380

Likvida medel överlikviditetsförvaltning

0

0

0

Likvida medel kapitalförvaltning

4

4

4

2 025

2 025

2 159

2017-08-31

2016-12-31

Kassa

1

1

Bank

60

20

0

0

61

22

Likvida medel pensionsförvaltning
Summa

Räntor överlikviditetsförvaltning
Räntor kapitalförvaltning

Summa 2017-08-31

Not 18

Kassa och bank

Inlåning bank
Summa
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Not 19

Eget kapital
2017-08-31

2016-12-31

1 346

1 256

61

90

1 406

1 346

Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Fullmäktige beslutade 2014 att avsätta 45,0 mnkr av årets resultat till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven ingår som en del av ingående eget kapital.

Not 20

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2017-08-31

2016-12-31

1 650

1 548

-22

-26

Nyintjänad pension

88

132

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

21

6

Förändring av löneskatt

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar

22

21

Skulduppräkning utanför KPA

0

-3

Övrigt

3

-27

1 761

1 650

95

95

Utgående avsättning
Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %

Förpliktelsen är minskad genom försäkring avseende alternativ KAP-KL och den försäkringslösning Regionförbundet
Södra Småland hade innan sammanslagningen den 1 januari 2015. Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Pensionsförmånen tryggas
genom tjänstepensionsförsäkring och premie betalas månadsvis. Premien motsvarar den som Region Kronoberg
skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension om den hade försäkrats. Överskottsmedel i försäkringen uppgår
till 0,1 mnkr.

Not 21

Pensionsförmåner
2017-08-31

2016-12-31

Landstinget har överenskommelser om följande pensionsförmåner (enl RKR:s rekommendation 2.1):
(ingår i not 20)
Särskild avtalspension enligt KAP-KL

1

2

Visstidspension

2

3

Förmånerna omfattar 2 stycken överenskommelser avseende särskild avtalspension och 3 stycken med
visstidspension.
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Not 22

Långfristiga skulder
2017-08-31

2016-12-31

Investeringsbidrag, mark, byggnader och tekniska anläggningar

2

3

Summa

2

3

2017-08-31

2016-12-31

226

260

Långfristiga skulder

Not 23

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

44

46

256

315

Personalens källskatt

57

53

Upplupna arbetsgivaravgifter

62

57

Avgiftsbestämd ålderspension

104

137

75

4

Övriga kortfristiga skulder
Löneskulder inkl semesterlöner

Förutbetalda skatteintäkter

270

268

1 094

1 140

2017-08-31

2016-12-31

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

0

64

Summa

0

64

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Summa

Not 24

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Posten består av den utnyttjade delen av kassakrediten. Total kassakreditlimit är 500 miljoner kronor.

59
Page 161 of 352

Not 25

Ansvarsförbindelser
2017-08-31

2016-12-31

2 974

3 070

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller
avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelsens förmögenhet
Ingående ansvarsförbindelse pensioner

-85

-110

Nyintjänad pension

12

45

Ränte-och basbeloppsuppräkningar

51

24

Förändring löneskatt

-4

-19

Pensionsutbetalningar

Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse pensioner

5

-36

2 953

2 974

95

95

8

8

475

484

3 436

3 465

Utredningssgrad (den andel av personakterna för anställd personal som
är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrundande anställning), %
Kulturparken Småland AB
AB Transitio
Region Kronoberg har påtecknat borgensförpliktelser fär solidarisk borgen
såsom för egen skuld för AB Transitio avseende finansiering av
spårfordon uppgående till 2 610 mnkr samt enskilt garanterat
för 106 mnkr. Tillsammans har garantigivarna
borgensförbindelser på totalt 6 092 mnkr för AB Transitio. Ett
avtal om regressrätt har träffats mellan samtliga ingående landsting/regioner.
Regressavtalet innebär att Region Kronobergs åtagande begränsas till
borgen för de fordon som beställts av Länstrafiken.
Summa ansvarsförbindelser totalt
Övriga ansvarsförbindelser:
Kommuninvest i Sverige AB
Region Kronoberg ingick hösten 2016 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som per 2017-08-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Region Kronobergs ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 368 097 mnkr och totala tillgångar till 369 960 mnkr. Region Kronobergs andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 389 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 394 mnkr.
Patientförsäkringen LÖF
Region Kronoberg ansvarar som delägare i Patientförsäkringen LÖF för bolagets förbindelser till ett belopp
motsvarande 10 gånger den premie som Region Kronoberg har att erlägga för vart år som förlust har uppkommit i
patientförsäkringen. År 2016 uppgår premien till 27 138 000 kr.
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Not 26

Övriga ej likviditetspåverkande poster
2017-08-31

2016-12-31

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar

0

-2

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar

0

1

Summa

0

-1

Övriga ej likviditetspåverkande poster
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SAMMANFATTNING AV
NÄMNDERNAS
VERKSAMHETSBERÄTTELSER
HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
INVÅNARE
Flertalet av de indikatorer och styrtal som avser invånarnas upplevelse av hälso- och sjukvården mäts en
gång per år eller mer sällan varför det inte kan redovisas uppdaterade siffror inom flera områden.
Tidigare redovisade resultat visar att kronobergarna har en väldigt god upplevelse av vården, även om
det finns förbättringsmöjligheter inom vissa områden. Under semesterperioden har en försämrad
tillgänglighet kunnat märkas, vilket är en naturlig säsongsvariation. Utfasningen av hyrpersonal som
startar under hösten kan ge försämrad tillgänglighet.
Det utvecklingsarbete som nu genomförs i invånarperspektivet följer i stort framtagna handlingsplaner.
Arbetet med webbtidbok når för första gången över 1000 bokningar på en månad i augusti, även om
införandetakten inte fullt når uppsatta mål. Det finns en videolösning klar som skapar möjlighet att
ersätta fysiskt vårdbesök med syfte att nå en förbättrad tillgänglighet.
Sjukpenningtalet har successivt minskat sedan mars 2017 för både kvinnor och män, vilket är ett
trendbrott. Det är första gången vi har sett en minskning av sjukpenningtalet i Kronoberg sedan
november 2013. Alla centrum beskriver i sina övergripande verksamhetsplaner aktiviteter med syfte att
förstärka den personcentrerade vården. En ny plattform för att ytterligare utveckla levnadsvanearbetet
är under uppbyggnad.
Ärendemängden till patientnämnden har under perioden minskat något jämfört med 2016.
Minskningen kan ses inom alla enheter med undantag för psykiatrin. De flesta som hör av sig har
synpunkter på läkemedelsbehandling och brister i kommunikation. På BUP ökar ärendena sedan
föregående år. Synpunkterna handlar om långa väntetider och frågor kring vård och behandling.

MEDARBETARE
Sett ur ett medarbetarperspektiv har året präglats av fortsatta bemanningssvårigheter inom hälso- och
sjukvården. Svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare i den omfattning som behövs,
påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat
beslut om utfasning av hyrpersonal som nu påbörjas. Beslutet ska ses i kombination med flera
satsningar avseende höjd ersättning till läkare och sjuksköterskor med syfte att öka attraktiviteten och
förbättrad möjlighet till återhämtning för de som tar de tyngsta arbetspassen. Vuxenpsykiatriska
kliniken är oberoende av hyrpersonal fr o m 1 september. Det finns ett tydligt fokus på att långsiktigt
kompetensförsörja med egen personal.
Frånvarotid och övertid ökar, bland annat som en konsekvens av ökad sjukskrivning och fler
föräldraledigheter, även om ökningstakten avtar. Satsningarna för att utöka antal AT- och ST-läkare i
kombination med rekrytering av fler undersköterskor avspeglas i form av högre närvarotid. Huvuddelen
av verksamheterna upplever att sommaren har fungerat bra eller mycket bra. Flera lyfter att en god
planering varit en förutsättning för detta. Vissa verksamheter har dock haft en mycket utmanande
situation utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Det pågår många förbättringsarbeten kring rätt använd kompetens, RAK, inom verksamheterna. Även
förbättringar med produktions och kapacitetsplanering, POK, pågår inom nya verksamheter men med
en långsammare införandetakt än planerat. Ingen start av ny patientprocess kommer under året.
Cancerprocesserna har svårigheter med ledtiderna för röntgen och patologi.
Arbetet med att utveckla kunskapsstyrning i organisationen pågår där medicinska kommittén har en
viktig roll och har numera en närmare knytning till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp. Det pågår
även utvecklingsarbete inom patientsäkerhetsområdet. Några prioriterade områden som lyfts fram är
reducering av antalet vårdrelaterade infektioner (VRI); Riskanalyser, där utbildning av analysledare
planeras till januari 2018 samt läkemedelsgenomgångar som genomförs enligt etablerad modell.
Den totala produktionen inom hälso- och sjukvården inklusive medicinsk service ökar med 5,9 % och
där den sammanvägda sjukvårdsproduktionen för besök och vårddagar i egen regi ökar med ca 1,2 %.
För primärvården och ambulansverksamheten redovisas fortsatt god tillgänglighet. Inom somatisk och
psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en tillgänglighet mellan 90-100 % enligt den
nationella vårdgarantin. Den ökade produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till
operationsverksamheten och som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation/behandling. Det
är alltjämt svårt att få uppgifter om väntetider i det nya röntgensystemet. Beräknade väntetider pekar på
en generell ökning, förutom för ultraljud samt för mammografi där screeningintervallet minskat genom
vårens extrainsatser. Tandvården rapporterar om ett ökat tryck, vilket gör att man har svårt att hinna
med patienter inom såväl specialisttandvården som allmäntandvården.
Antal disponibla vårdplatser är 37 färre jämfört med samma period föregående år. Under årets
inledning försämrades kommunernas möjlighet att ta hem medicinskt färdigbehandlade patienter i
samband med säsongsinfluensan. Detta har nu planat ut och ökningen är marginell jämfört med
föregående år.

EKONOMI
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat uppgår efter augusti till -99 mnkr jämfört med budget.
Resultatförbättringen i augusti förklaras framför allt av ökade intäkter för såld vård och en minskad
semesterlöneskuld. Det ackumulerade negativa resultatet förklaras i allt väsentligt av
bemanningssituationen med höga kostnader för hyrpersonal. Verksamheternas inlämnade prognoser
indikerar ett årsresultat på -145 mnkr och inkluderar effekt av beslutat åtgärdsprogram med 45 mnkr,
beslutade satsningarna inom primärvård, kostnad för OB-tillägg samt +13 mnkr som en konsekvens av
ändrad redovisning av sjukskrivningsmiljarden.
Den specialiserade somatiska sjukhusvården signalerar allt tydligare om bristande överensstämmelse
mellan uppdrag och tilldelade resurser, vilket påverkar ekonomistyrningen på ett negativt sätt.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

3 905,2

3 766,5

Kostnader

4 000,0

3 784,4

-94,8

-17,9

Resultat
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TRAFIKNÄMNDEN
INVÅNARE
Invånarperspektivet visar på i huvudsak goda resultat för de utvalda styrtalen inom detta område. För
linjetrafiken ser målvärdet för Nöjd Kund-index (NKI) ut att kunna infrias för helåret. Serviceresor
uppvisar ett lägre resultat än förväntat. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående delårsrapport.

MEDARBETARE
Region Kronobergs statistik för sjukfrånvaro visar på i stort sett samma värden som motsvarande
period föregående period för Trafiknämndens verksamhet som helhet. Sjukfrånvarotalen för UTR
Uppdragsverksamhet Trafik fortsätter att förbättras. Länstrafikens arbete med MMI-mätningar
fortsätter under hösten.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Marknadsandelen (rullande helår september 2016-augusti 2017) uppgår till 12,33 % - vilket är en ökning
med dryga två procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år som uppgick till 10,02 %.
Utfallet rörande den genomsnittliga resandeökningen bedöms kunna ligga något över det uppsatta
målet för helåret. Arbetet med utveckling av Framtidens Resesystem löper på enligt plan.

EKONOMI
Periodens resultat är + 11 Mkr jämfört med budget.
Prognosen för helåret är + 14 Mkr mot budget.
Prognosen rörande självfinansieringsgrad avseende linjetrafik för innevarande år är 53,9 %.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

574,9

548,6

Kostnader

563,9

527,0

11,0

21,6

Resultat
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REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan inom de prioriterade områdena för året. Under perioden har bl.a. en ansökan
tagits fram med länets samtliga kommuner kring samplanering, länstransportplanen har varit på remiss
och arbetet fortskrider med att få till ett digitalt system för att ge mindre företag kostnadsfri rådgivning.
Region Kronoberg och länets kommuners nämnder för skola och Socialtjänst har även beslutat om ett
uppdrag kring att utreda länsgemensam organisering kring barn och unga med komplex problematik.
Styrtalet för Gröna Kronobergsmålen följs upp per år och kvarstår därmed på 3/10 mål uppnådda i
enlighet med 2016-års årsredovisning. Antalet samhandlingspunkter som är aktiverade har ökat något
sedan förra redovisningen och ligger över målvärdet.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet pågår enligt plan. Kommunikationsplanen följs. Ett förslag för revidering av Gröna Kronoberg
har under perioden tagits fram.
Styrtalet som mäter Region Kronobergs aktiva engagemang i projektutvecklingen har för kvartalet
överträffat målet, p.g.a. relativt få ansökningar med god förankring. Utvecklingsindex har tagits fram för
andra gången och visar en positiv utveckling.

EKONOMI
Arbetet pågår i stort enligt plan. Flera olika insatser har skett för att stötta kommunerna och andra
aktörer kring projektutveckling. Region Kronoberg har arbetat mer aktivt med att själva söka och driva
projekt bland annat har av EU beviljats en ansökan gällande ”Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg”
som kommer komma kommunerna till del.
Projektfinansieringen håller sig relativt konstant. Det positiva resultatet beror till viss del på
periodiseringar men kommer delvis också att uppnås vid årets slut.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

71,4

62,7

Kostnader

68,0

57,0

3,4

5,7

Resultat
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KULTURNÄMNDEN
INVÅNARE
Arbetet pågår enligt plan. En rekrytering har genomförts inom bild och form och en regional
utvecklingssamordnare finns på plats sedan 1 augusti 2017. Dialog med sagobygdens kommuner har
genomförts. Smålandsoperans vänner har fått projektmedel för en förstudie och dialog pågår med både
Smålandsoperan och Musik i Syd gällande producentfunktion.
Uppföljningen av kultur i hela länet har minskat sedan föregående år och åtgärder för att hantera detta
har föreslagits i förslag till Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020. Vad gäller styrtalen har
deltagartimmar på studieförbund överstigit förväntan och antal upphovspersoner minskat på grund av
förändrade definitioner.

MEDARBETARE
Arbetet pågår enligt plan. Omflyttning i den aktivitetsbaserade miljön och tydliggörande av zoner har
genomförts.
Styrtalen kan ej följas upp per tertial, varför inget kan sägas om utfallet.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Arbetet med att revidera Kulturplanen pågår enligt den beslutade processplanen. Under perioden har
förslaget till ny kulturplan diskuterats på vårforum och varit på remiss. Arbete med att ta fram ett
gemensamt positionspapper för kultur inom Regionsamverkan Sydsverige har pågått.
Utfallet för styrtalet om antal deltagande aktörer från civila samhället har överträffat målet.

EKONOMI
Arbetet pågår enligt plan. Staten ökade sin medfinansiering med 1 miljon kronor under 2017 utöver
uppräkning. Den statliga uppräkningen är fortsatt lägre än den regionala uppräkningen. Dialog sker
fortsatt med Kulturrådet och andra relevanta aktörer nationellt.
Egna medel har ej utnyttjats ännu och utbetalningar till ungdomsförbunden har ej skett.

Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

60,7

58,1

Kostnader

59,3

57,5

1,4

0,6

Resultat
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REGIONSTYRELSEN INKL VÅRDVAL
INVÅNARE
Målbilden inom perspektivet är nöjda invånare med stort förtroende för Region Kronobergs
verksamhet. Arbetet med att öka kännedomen om Region Kronobergs varumärke och ansvarsområden
pågår kontinuerligt på många olika områden parallellt: på webbsidan, via medieaktiviteter, i
väntrum/motsvarande.
Användandet av e-tjänster ökar stadigt då antalet kronobergare som loggar in i e-tjänsterna blir fler och
fler.

MEDARBETARE
Region Kronobergs målbild inom perspektivet medarbetare är att vara en attraktiv arbetsgivare med
medarbetare som trivs och utvecklas.
Perioden har präglats av bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att rekrytera
framförallt sjuksköterskor och läkare, i den omfattning som behövs, påverkar övertid, användning av
hyrpersonal och arbetsmiljö.

VERKSAMHETSUTVECKLING
Region Kronobergs målbild inom perspektivet är en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Fokus har under året varit på krisberedskap, e-arkiv, upphandlingsprocessen och miljöprogrammet.

EKONOMI
Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.
Regionstyrelsen inklusive vårdval redovisar följande resultat för perioden januari-augusti:
Jan-Aug
Belopp i mnkr

2017

2016

Intäkter

1 762

1 663

-1 711

-1 677

51

-14

Kostnader
Resultat
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BILAGOR
Uppföljning av uppdrag beslutade i RF/RS under löpande år
Regionstyrelsen

Status

Kommentar

Klar

Uppdraget är under
verkställande.

Pågående

Förändring av
centrumorganisationen har
genomförts och fortsatt
analys och arbete pågår.

Internationell strategi, dnr 16RK287

Pågående

En översyn av det
internationella samarbetet är
framtagen. Redovisas vid
gruppledarträff i okt 2017 inför
vidare beredning av
handlingsplan.

Genomförande av medborgardialog
inom Region Kronoberg dnr
17RK971

Klar

Uppdraget är under
verkställande i styrelse,
nämnde roch beredningar

Klar

I maj 2016 höjdes
ersättningen från 600 kronor
till 900 kronor. Ersättningen
föreslås höjas till 1100 kr i
uppdragsspecifikationen för
2018.

Klar

Projektorganisation uppbyggd
och arbete pågår med att ta
fram handlingsplan och
utfasningsplan. Insatser för
specialistläkare och ST inom
allmänmedicin är beslutade,
liksom för ssk inom 24/7verksamheten.

Klar

I Region Kronobergs budget
2016 med flerårsplan 20172018 finns ett uppdrag om
införande av strukturerade
samtal med alla äldre
medarbetare i syfte att få fler
att vilja arbeta längre.

Vilande

-

Språkstödjare i verksamheten

Klar

En ny omgång av utbildning
för språkombud genomförs
med totalt 15 deltagare från
olika arbetsgivare, varav en
är från Region Kronoberg.
Språkpraktikprojektet pågår
med målgruppen nyanlända
med vårdkompetens.

Inriktning för utbyggnad av Ljungby
lasarett dnr 17RK929

Klar

Ärendet har hanterats av
styrelsen § 117/17

Pågående

Regionstyrelsen lämnade nytt
uppdrag § 149/17 att FoUberedningen inom ramen för
samverkansavtalet mellan
Region Kronoberg och
Linnéuniversitet utreder
möjligheten till
forskningssamarbete kring
grön rehabilitering
med syfte att stärka fortsatt
självständighet och
livskvalitet.

Ljungby lasarett - ombyggnad av
vårdavdelningar, dnr 16RK2234
Översyn av centrumorganisationen i
Region Kronoberg

Höjd ersättning för
hemsjukvård/hembesök Vårdval
Kronoberg – primärvård dn
16RK768

Oberoende av hyrpersonal inom
vården dnr 16RK 2368
(uppdraget återkommer som ett
löpande uppdrag i budget)

Ta tillvara äldres kompetens i
Region Kronoberg dnr 15RK1954

Bonus för rekrytering av
vårdpersonal dnr 15RK1716

Grön rehabilitering dnr 14RK1152
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Reviderade
ekonomistyrningsprinciper för
Region Kronoberg 16RK1160
Delårsrapport Region Kronoberg
17RK729

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Höj säkerheten i
ambulansverksamheten, dnr
15RK1103
Korta väntetiderna till barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken, dnr
15RK1903
Utvärdera förändringen av
åldersgräns till länets
ungdomsmottagningar, dnr
16RK1571
Läkemedel till äldre på särskilda
boenden, dnr 16RK780

Ekonomiska morötter för att
förbättra väntetider i vården

Prostatacancercentrum i Region
Kronoberg dnr 17RK467

Mammografi för kvinnor över 74 år

Trafiknämnden

Namnsättning av samtliga bussar i
Kronobergs län, dnr 16RK1036

Regionala
utvecklingsnämnden

Skogsforskning, dnr 15RK1841
Regional strategi för utveckling av
näringslivet på landsbygden, dnr
15RK1016

Pågående

Se Regionstyrelsens
kommentar under
Ekonomiperspektivet

Klar

Uppdrag att vidta åtgärder
med målsättning om ett
resultat på 62 Mkr kan
uppnås m.m..
HSN beslutade om en
åtgärdsplan i juni 2017.

Pågående

Uppdraget ska
återaktualiseras inom Medicin
och akutcentrum (MAC)

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring under
2017.

Pågående

Arbetet inom BUP genomgår
revision och förändring under
2017.

Pågående

Se Hälso och
sjukvårdsnämndens
kommentar under
Invånarperspektivet

Pågående

Frågeställningen om
prestationsbaserad ersättning
eller anslagsfinansiering ingår
som ett delprojekt i översyn
och implementering av ny
ekonomistyrningsmodell i
Region Kronoberg, som ska
vara klar 2018-03-31. Hälsooch sjukvården har också fått
i uppdrag att "ta fram en
ekonomistyrningsmodell för
att skapa bättre
förutsättningar att hålla
budgeten" samt utreda
möjligheterna att utforma en
"lokal kömiljard".

Pågående

Arbete pågår för att
undersöka förutsättningar för
att tillskapa ett samlat
cancercentrum. Intern rapport
ska vara klar i maj, och
återkoppling till
regionfullmäktige ska ske i
juni 2018.

Klar

Information lämnas av
verksamheten om
möjligheterna att gå på
mammografi efter 74 år, mot
en avgift.

Klar

Förslaget togs bort i
beredning av budget 2017
pga avsaknad av finansieirng.

Pågående

Arbetet genomförs inom
ramen för framtagandet av
den regionala skogsstrategin

Klar

En strategi
inklusive handlingsplan 20172020, antogs av RUN i maj.
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Produktionsstatistik
Produktionsstatistik augusti
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

117 486

116 992

118 700

494

17 jmf 16

17 jmf 15

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök

-1 214

0%

-1%

11 747

12 583

12 279

-836

-532

-7%

-4%

148 048

148 568

140 732

-520

7 316

0%

5%

69 679

73 272

64 728

-3 593

4 951

-5%

8%

3 060

2 816

2 802

244

258

9%

9%

Vårdtillfällen

97

88

94

9

3

10%

3%

Medelvårdtid

32

32

30

-1

2

-2%

6%

Beläggning i %

56

52

88

4

-32

8%

-37%

Primärvård besök annan vårdgiv
Rehabilitering o övr verksamhet
Sjukv.rådgivn besvarade samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Läkarbesök

1 253

1 168

946

85

307

7%

32%

28 907

26 328

26 346

2 579

2 561

10%

10%

14 784

14 274

14 121

510

663

4%

5%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

67 572

73 169

77 725

-5 597

-10 153

-8%

-13%

Vårdtillfällen

16 033

16 994

17 431

-961

-1 398

-6%

-8%

Medelvårdtid

4,2

4,3

4,5

-0,1

-0,2

-2%

-5%

Operationer i SV

2 884

3 007

3 078

-123

-194

-4%

-6%

Förlossningar

1 497

1 515

1 422

-18

75

-1%

5%

Födda barn

1 512

1 530

1 436

-18

76

-1%

5%

92,0

87,8

86,3

4,2

5,7

5%

7%

307,4

344,3

370,9

-36,9

-63,5

-11%

-17%

107 144

104 787

105 933

2 357

1 211

2%

1%

34 309

33 678

32 920

631

1 389

2%

4%

6 551

6 888

6 532

-337

19

-5%

0%

- varav planerade återbesök

44 438

43 765

45 453

673

-1 015

2%

-2%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt
Somatisk slutenvård

Beläggning i %
Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård
Läkarbesök
- varav akutmottagningarna
- varav akut/oplanerade besök

- varav planerade nybesök

21 846

20 456

21 028

1 390

818

7%

4%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

99 349

93 751

92 388

5598

6961

6%

8%

Besök i dagsjukvård

38 190

37 139

33 791

1051

4399

3%

13%

7 489

7 433

7 323

56

110

1%

2%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

9 857

10 213

10 642

-356

-785

-3%

-7%

Vårdtillfällen

1 025

1 085

1 014

-60

11

-6%

1%

Medelvårdtid

9,6

9,4

10,5

0,2

-0,9

2%

-9%

Beläggning i %

71,3

67,8

71,9

3,5

-0,6

5%

-1%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,9

52,0

1,1

0,0

2%

0%

6 683

6 680

6 215

3

468

0%

8%

- varav dagkirurgi
Psykiatri

Läkarbesök
- varav akuta
Besök annan vårdgivare

1 948

1 917

1 887

31

61

2%

3%

24 181

23 499

24 239

682

-58

3%

0%
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, belagda vpl inkl. perm.

28 764

29 381

28 293

-617

471

-2%

2%

Beläggning i %, inkl perm.

100,3

Disponibla vårdplatser

118,0

102,1

99,5

-1,8

0,8

-2%

1%

118,0

117,0

0

1

0%

1%

12 381

12 638

11 927

-257

454

-2%

4%

69

69

66

0

3

0%

5%

Antal behandlade patienter

50 759

51 844

51 442

-1 085

-683

-2%

-1%

Total patienttid, timmar

73 212

69 927

72 034

3 285

1 178

5%

2%

Röntgen undersökningar

67 557

70 046

68 008

-2 489

-451

-4%

-1%

Röntgen CLV

46 216

48 461

47 578

-2 245

-1 362

-5%

-3%

Röntgen LL

21 341

21 585

20 430

-244

911

-1%

4%

Mammografier

33 418

16 282

25 488

17 136

7 930

105%

31%

9 603

9 516

9 477

87

126

1%

1%

2 956 784

2 743 702

2 705 776

213 082

251 008

8%

9%

24 342

24 093

22 971

249

1 371

1%

6%

187 239

195 482

174 442

-8 243

12 797

-4%

7%

19 337

17 805

18 026

1 532

1 311

9%

7%

Besök, läkare m vårdavtal.

4 727

4 929

6 940

-202

-2 213

-4%

-32%

Besök, läkare m ersättn enligt lag

9 718

9 641

10 068

77

-350

1%

-3%

Delegerade besök sjuksköterskor

2 962

2 439

3 959

523

-997

21%

-25%

Tandvård
Antal frisktandvårdsavtal
Patienttid/totalt arbetad tid i %

Medicinsk Service

Kliniska fysiologiska analyser
Kliniska kemiska analyser
Transf.medicin (serolog. analyser)
Mikrobiologiska analyser
Pat och Cyt analyser/remisser
Privata vårdgivare

Besök Sjukgymn, vårdavtal

3 186

3 425

3 274

-239

-88

-7%

-3%

21 225

23 951

24 796

-2 726

-3 571

-11%

-14%

Besök Naprapat

1 152

1 251

1 095

-99

57

-8%

5%

Besök Psykoterapeut

1 111

929

604

182

507

20%

84%

Besök Sjukgymn, ersättn enl lag
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-30

§ 79.

Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 17RK1562

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Sammanfattning
Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare i
Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge
medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och sjukvård:
primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt
tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har
varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar
utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i
budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga organisationer,
pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer. Genom särskilda
undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget
vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda
dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälso- och
sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-08-30

respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027.
Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Michael Sjöö (S), Charlotta Svanberg (S) och Marita Bengtsson (MP) instämmer i Roland
Gustbées (M) och Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Roland Gustbée (M) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Charlotta Svanberg (S), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée
(M) och Marita Bengtsson (MP) yrkar bifall till presideberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
1) Presideberedningens förslag till beslut
2) Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande
3) Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på förslagen enligt följande
- Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt presideberedningens
förslag till beslut och finner att så är fallet.
- Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt Britt-Louise
Berndtssons (C) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
- Hon frågar om om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt Roland Gustbées
(M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland
Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 2017-2027
UTVECKLINGSSTRATEGI HÄLSO OCH SJUKVÅRD_24 augusti 2017
Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1562
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-08-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027

Sammanfattning
Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för
beslutsfattare i Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken
är också att den ska ge medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god
inblick i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse
för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i
våra relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälsooch sjukvård: primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen
och sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för
en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas
genom uppdrag i budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med
tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga
organisationer, pensionärsorganisationer samt patient- och
handikapporganisationer. Genom särskilda undersökningar har vi också inhämtat
synpunkter från medborgare i länet. Underlaget vilar på en omfattande
genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1562
Handläggare: Eva Lindberg,
Datum: 2017-08-18

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag – Närmare Kronobergare – Utvecklingsstrategi inom
hälso- och sjukvården 2017-2027
Sammanställning av källor och underlag
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NÄRMARE
KRONOBERGAREN
UTVECKLINGSSTRATEGI

INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

2017 –2027

REGION KRONOBERG 2017

Antagen av regionfullmäktige 2017-XX-XX
Med reservation för redaktionella ändringar

LAYOUT & ILLUSTRATIONER

Länge Leve Kommunikation 2017
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3

1

2

I KRONOBERG SKA
VÅRDEN VARA TILL FÖR
ALLA

I KRONOBERG SKA
VÅRDEN VARA NÄRA
OCH SAMORDNAD

• VI SKA ERBJUDA EN JÄMLIK VÅRD

• VI SKA UTVECKLA NYA SÄTT ATT VARA

• VI SKA ARBETA TILLSAMMANS FÖR
PATIENTENS BÄSTA.

• VI SKA STYRA OCH LEDA PROAKTIVT
• VI SKA ARBETA HÅLLBART OCH SYSTEMATISKT

3

TILLGÄNGLIGA

VÅRDPROCESSER

• VI SKA UTVECKLA VÅRT LÄRANDE FÖR EN

• VI SKA KOMMUNICERA PROFESSIONELLT

Hälso- och sjukvården utvecklas i snabb takt och vi vet att vi kommer att vara fer
kronobergare i framtiden. Den tekniska och medicinska utvecklingen innebär att
vi kan göra allt mer för allt fer. Det gör att vi lever längre och kan ha ett gott liv
högre upp i åldrarna. Förutom möjligheter ställer detta nya krav på vår omställningsförmåga och förmåga att samarbeta. Genom att ligga steget före och planera
framåt kan vi forma vår egen utveckling och erbjuda det bästa för kronobergarna
även i framtiden.

4

• VI SKA VARA EN FÖREBYGGANDE OCH

DELAKTIGHET

Det är i varje möte som värdet av vården avgörs. Det är också där, nära kronobergaren, som vår styrka fnns. I nationella jämförelser får vi kvitto på att vi
levererar en hälso- och sjukvård av hög kvalitet, och att vi gör det med service
och stor respekt för människan.

• VI SKA SÄKERSTÄLLA KONTINUITET I

I KRONOBERG SKA
PATIENTENS BEHOV
MÖTAS MED KOMPETENS
OCH ARBETSGLÄDJE

• VI SKA ERBJUDA VARJE PATIENT HÖG

Hälso- och sjukvården gör stor skillnad för kronobergarna varje dag. Vi är en
viktig samhällsaktör i arbetet med att främja en god hälsa hos kronobergarna,
men framförallt fnns vi där och möter varje individs unika behov av hälso- och
sjukvård. Det gör arbetet meningsfullt och viktigt.

• VI SKA ERBJUDA RÄTT VÅRDNIVÅ I RÄTT TID

I KRONOBERG SKA
INVÅNARNA KUNNA VARA
AKTIVA MEDSKAPARE I SIN
HÄLSA OCH VÅRD
HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

FÖRORD

I första hand är utvecklingsstrategin ett stöd för beslutsfattare i Region Kronoberg
– som en vägledning i de beslut vi fattar. Tanken är också att den ska ge medarbetare,
medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av hälso- och
sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör. Strategin tecknar
vår gemensamma målbild och vad vi behöver ha fokus på de kommande tio åren.
Målbilden innebär att vi tar oss närmare kronobergaren både geografskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och
sjukvård: primärvård i ofentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och
sluten vård samt tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter
har varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för
en hållbar utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin kommer att
förverkligas med stöd av våra årliga verksamhetsplaner.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en
hälso- och sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare kronobergaren

KUNSKAPSBASERAD VÅRD

• VI SKA HA LÄTTILLGÄNGLIGA VERKSAMHETSSTÖD

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

• VÅRA MEDARBETARE SKA KUNNA ARBETA
PÅ TOPPEN AV SIN KOMPETENS

4
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Charlotta Svanberg (S)
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

ATT MÖTA EN HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD I FÖRÄNDRING
Vi befnner oss i en föränderlig värld och hälso- och sjukvården påverkas både direkt och indirekt av en mängd
omgivande faktorer. Det ger oss stora möjligheter att
utveckla vården, samtidigt som det innebär utmaningar.
Genom att lyfta blicken, och ta hänsyn till det som sker
omkring oss, kan vi vara bättre rustade att leda utvecklingen i en medveten och önskad riktning.

SAMHÄLLSFÖRÄNDRING
Sverige placerar sig ofta högt i internationella jämförelser bland annat vad det gäller demokrati, pressfrihet
och jämställdhet. Graden av tillit och förtroende i
samhället är viktig för både hållbar och demokratisk
utveckling. Samtidigt ser vi ökande hälsoklyftor och
ekonomisk ojämlikhet i befolkningen. Hälso- och
sjukvården har därför en viktig roll att erbjuda en
jämlik vård.
Globala utmaningar, som antibiotikaresistens, epidemier och klimatförändringar, kräver gemensamma
krafttag på både lokal och global nivå. Dessutom är
tempot högt när det gäller nya tekniska innovationer och
medicinsk utveckling, vilket kan förbättra livskvaliteteten och hälsan för många människor. Det kommer
att kräva förändrade arbetssätt och en lösning av
fnansieringsfrågan.

”

217 000

Graden av tillit och förtroende i samhället är viktig för
både hållbar och demokratisk utveckling.

FÖRÄNDRAD DEMOGRAFI
Under de senaste decennierna, särskilt sedan mitten av
00-talet, har Kronobergs län haft en påtaglig befolkningstillväxt. 2017 års befolkningsprognos visar en
fortsatt tillväxt för Kronoberg. Mellan 2017-2030
förväntas antalet invånare i länet öka med 14 procent.
Antalet äldre i vårdintensiv ålder, 80+, förväntas öka
till följd av att fyrtiotalisterna kommer in i detta
åldersspann. Samtidigt förväntas den yngre delen av
befolkningen, 0–19 år öka, bland annat på grund
av invandring och ökat barnafödande. Även antalet
invånare i arbetsför ålder förväntas öka, men inte i
samma takt som övriga grupper. Detta innebär att
färre kommer att behöva försörja fer.

Att känna trygghet och ha
förtroende för hälso- och sjukvården

”

RÖST FRÅN KRONOBERG

6

197000

Rådande konsumtionsmönster har en negativ inverkan
på människors hälsa, klimat och miljö. Kommuner,
landsting och regioner har en central roll i arbetet för
att nå en hållbar utveckling och växla om till ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbara levnadsmönster.

FRAM TILL 2027 FÖRVÄNTAS ANTALET INVÅNARE ÖKA MED 10 %, FRÅN 197 000 TILL 217 000.

SJUKDOMSPANORAMA
OCH BEHOVSGRUPPER
Medellivslängden i Sverige ökar och hälsan i befolkningen förbättras, men skillnader i fysisk och psykisk
hälsa mellan sociala grupper är påtaglig. Hälso- och
sjukvården kan inte ensam lösa ojämlikheten, men
kan bättre anpassas till olika gruppers och individers
behov. Flertalet Kronobergare är handlingskraftiga
och kan med rätt information och kunskap fatta kloka
beslut om sin hälsa. En hållbar arbetshälsa och god
hälsoutveckling genom hela livet är en viktig förutsättning för både individ och samhälle.
Med stigande medellivslängd och förbättrade behandlingsmetoder ökar andelen med kronisk sjukdom som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes,
lungsjukdom, ledsjukdom, cancer och psykisk ohälsa.
Multisjuklighet, fera kroniska sjukdomar, är särskilt
vanligt hos äldre. Detta är en grupp med stora behov
av nära och samordnad vård. Den ökande förekomsten
av kroniska sjukdomar ställer krav på resursefektiva
arbetssätt och rätt läkemedelsanvändning, men också
på mer egenvård och preventiva åtgärder. Hälsosamma
levnadsvanor stödjer en positiv hälsoutveckling och
kan bidra till att förhindra sjukdomsutveckling.
Barns och ungas hälsa i Sverige är i fera avseenden
bland de bästa i världen, men den psykiska ohälsan
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fortsätter att öka. Psykosomatiska symtom som oro
och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk
bland skolungdomar är några exempel på den oroande
utvecklingen. Andra oroande exempel är stressrelaterade
symtom, framförallt bland fickor, och ett ökat antal
unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest.

KUNSKAPSBASERAD VÅRD
Svensk hälso- och sjukvård är en kunskapsintensiv sektor
och håller hög kvalitet på fera sätt, men det fnns en
alltför stor variation i hur bästa kunskap tillämpas. För
att kunna använda bästa tillgängliga kunskap i varje
möte mellan vårdpersonal och patient krävs en tydlig
och hållbar struktur för kunskapsstyrning. Strukturen
ska möjliggöra tillgång till nationellt och professionsspecifkt kunskapsstöd, stöd till uppföljning och resultat samt för verksamhetsutveckling och ledarskap. Det
krävs också en vidareutvecklad samordning mellan nationell, sjukvårdsregional och lokal nivå gällande diagnosoch ämnesområden. En av utgångspunkterna bör vara
erfarenheter från arbetet med regionala cancercentrum
och samverkan mellan läkemedelskommittéerna.
Inom ramen för kunskapsstyrningen behöver också
beslut fattas om hur vården ska organiseras. Såväl
kvalitet som patientsäkerhet kan förbättras med ökade
patientvolymer per vårdenhet och behandlare.

7

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS VÅRDNIVÅER OCH
SAMVERKAN

Det fnns välfungerande strukturer för samverkan
mellan huvudmän på region-, landstings- och
kommunnivå. I arbetet med att utveckla den nya
nära vården är denna samverkan en framgångsfaktor.

Den framtida hälso- och sjukvården behöver organiseras utifrån nya styrande principer som bygger
på närhet till patienten. Utvecklingen av kunskap,
demograf och sjukdomspanorama, samt patienters
och anhörigas ökande förväntningar på service och
delaktighet gör denna förändring nödvändig. Mer
resurser behöver styras till de delar i systemet som
har goda förutsättningar att hantera både närhet till
patienter och komplexitet i sjukdomstillstånd.

DEN DIGITALA
UTVECKLINGEN

Hälso- och sjukvården står inför en omställning från
en sjukhustung vård till en vård närmare patienten.
Primärvårdens centrala roll i hälso- och sjukvårdssystemet behöver förstärkas för att vara basen i en
ny nära vård. Specialistvården ska också vara en del
i den nära vården genom att erbjuda specialiserade
insatser i öppna vårdformer. När patientens tillstånd
kräver resurser som inte kan tillgodoses inom den
nära vården måste det fnnas tillgång till specialiserad
slutenvård, dygnet runt. Specialistvården behöver
nivåstruktureras och koncentreras för att kunna säkra
kvalitet och patientsäkerhet.

11 500
2017

Den digitala utvecklingen har på några decennier
möjliggjort ett helt nytt samhälle. Det har skapat
större möjligheter för individen att vara delaktig och
att själv styra sin vardag. Samtidigt som mer viktig
information blir tillgänglig för fer, innebär den ökade
informationsmängden också svårigheter att sortera,
och riskerna för spridning av desinformation tilltar.
Kraven på källkritisk granskning är därför höga. Digitala
säkerhetshot mot samhällsviktiga funktioner, som till
exempel hälso- och sjukvården, blir också vanligare.
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har
formulerat en gemensam vision för e-hälsa som strävar
efter ”att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i
syfte att underlätta för människor att uppnå en god
och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka
egna resurser för ökad självständighet och delaktighet
i samhällslivet”.

15
500
2027

1 + 0,86
ENLIGT PROGNOSEN KOMMER FÖRSÖRJNINGSKVOTEN FRAM TILL ÅR 2027 ATT ÖKA FRÅN DAGENS 80,5 TILL 86,7.
DET INNEBÄR ATT VARJE PERSON KOMMER ATT BEHÖVA FÖRSÖRJA DRYGT 0,86 PERSONER UTÖVER SIG SJÄLV.

Region Kronoberg ska aktivt bidra till att visionen
uppnås. Invånarna vill kunna vara lika digitala i
kontakten med hälso- och sjukvården som de är i sin
övriga vardag. Många sektorer i samhället har under
senare år genomgått en betydande digitalisering, så
även hälso- och sjukvården. Men för att hänga med i
den snabba utvecklingen behöver hälso- och sjukvården erbjuda nya och förbättrade tjänster till både
invånare och personal.

EKONOMI OCH
FÖRSÖRJNINGSKVOT
Det som har beskrivits som möjligheter och utmaningar de närmaste tio åren har en stark koppling till
de resurser som fnns tillgängliga. Svensk hälso- och
sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av

ANTALET ÄLDRE I VÅRDINTENSIV ÅLDER, 80+, FÖRVÄNTAS ÖKA FRÅN 11 500 TILL 15 500 PERSONER.

8

1 900 / ÅR
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investeringar i akutsjukhus och annan specialistvård.
Fortsätter vi att fnansiera välfärden på samma sätt
som idag kan en betydande skattehöjning behövas.
För att bryta mönstret och åstadkomma såväl ökad
kvalitet som bättre tillgänglighet och efektivare
resursutnyttjande, krävs en förändring av strukturen
och sättet att organisera hälso- och sjukvården. Förändringar i demografn medför att försörjningskvoten
förväntas öka. Enligt prognoser fram till år 2030, väntas en ökning i Kronoberg från dagens 80,5 till 87,3.
Det innebär att varje person i arbetsför ålder behöver
försörja 0,87 personer utöver sig själv. Den snabba
utvecklingen av teknik, behandlingar och läkemedel
ger oss stora möjligheter att förbättra vården, samtidigt som begränsningar i ekonomin kräver hårdare
prioriteringar, följsamhet till upphandlingar, avtal
och beslut om verksamhet och fnansiering.

9

MÅLBILD:

NÄRMARE
KRONOBERGAREN
NÄRA INDIVIDEN

År 2027 är hälso- och sjukvården närmare kronobergaren
på fera sätt, på nya sätt. Vi lever Region Kronobergs
vision om ett gott liv i ett livskraftigt län och vår
värdegrund i mötet med individen och matchar hens
behov och förväntningar med kompetenserna inom
vården på bästa sätt. När vi bedriver hälso- och sjukvård
nära och tillsammans med patienten är vi efektiva
och levererar hög kvalitet, vi bidrar till en jämlik hälsa
för hela befolkningen, vi tar vara på individens egen
förmåga och visar respekt för alla människors rättigheter
och lika värde.

Vi arbetar för att ge människor ett gott liv och möjlighet
till en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar.
Vi har en bra dialog med patienten och närstående.
Deras erfarenheter och förmågor är viktiga delar
i beslutsfattandet och personen som besöker oss
har god möjlighet att vara aktiv i planeringen och
genomförandet av den egna vården. Vi tillgodoser
kronobergarens behov av information och anpassar
den individuellt.

NÄRA VÅRD

VÄGEN DIT

Vi bedriver hälso- och sjukvård nära med tydligt fokus
på öppen vård. Primärvården är basen och vägen in i
vården. Där fnns förutsättningar att se hela patientens
vårdbehov, möta komplexa sjukdomstillstånd och lotsa
till rätt vårdnivå. Sjukhusen erbjuder öppna vårdformer
i allt större utsträckning. Det nära samarbetet mellan
primärvård, sjukhus och kommuner ger en röd tråd
i patientens kontakt med vården, hela vägen och fer
patienter kan färdigbehandlas utan att behöva vistas på
sjukhus. Det känns tydligt och tryggt både för patienten
och för medarbetaren och det stärker patientsäkerheten.

För att ta oss närmare kronobergaren behöver vi
prioritera och fokusera. Utvecklingsstrategins fyra
strategiska inriktningar vägleder oss på resan:
1

I Kronoberg ska vården vara till för alla

2 I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
3 I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva
medskapare i sin hälsa och vård
4 I Kronoberg ska patientens behov mötas med
kompetens och arbetsglädje

Mobila lösningar och fexibla vårdformer gör oss tillgängliga på nya sätt. Nya digitala verktyg och nya möjligheter för kronobergaren att främja sin egen hälsa är
ytterligare komplement till den fysiska tillgängligheten.

”
10

Närhet, trygghet, att känna sig säker ”
RÖST FRÅN KRONOBERG
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11

KRONOBERGAREN VILL KÄNNA TRYGGHET OCH FÖRTROENDE I MÖTET MED VÅRDEN.

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027

1

STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG
SKA VÅRDEN VARA
TILL FÖR ALLA

12

VI SKA ERBJUDA EN JÄMLIK VÅRD

VI SKA STYRA OCH LEDA PROAKTIVT

Hälso- och sjukvården ska arbeta för en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom
både förebyggande, behandlande och rehabiliterande
insatser har vi en unik möjlighet att stödja en positiv
hälsoutveckling. Vårdens insatser ska vara jämlika och
ges med respekt för alla människors lika värde och för
den enskilda människans värdighet. Detta innebär
att personer med lika behov av vård ska erbjudas lika
vård. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården.

En god och jämlik vård fordrar ett starkt förebyggande
och hälsofrämjande fokus. Vi behöver följa hälsoläget
och uppmärksamma de skillnader och skiftande behov
som fnns mellan olika grupper i samhället och mellan
könen. För att kunna ligga steget före och undvika
fragmenterade arbetssätt, som kännetecknar dagens
insatsfokuserade vårdmodell, krävs en mer proaktiv
styrning och ledning av hälso- och sjukvården. Vården
ska utgå från patienternas behov och organisatoriska
gränser i vårdprocessen ska överbryggas.

Det är i mötet mellan patient och vårdgivare som
värdet i vården skapas. Mötet är avgörande för att
kunna nå jämlika insatser och resultat. Mötet ska vara
personcentrerat och icke diskriminerande, det ska
stödja personens egna psykosociala resurser, bestå av
kommunikation som patienten kan ta till sig och det
ska erbjuda kontinuitet. Då kan personens tilltro till
sin egen förmåga och förtroendet för vården stärkas.

Proaktiv styrning och ledning innebär att vi utgår från
fakta om förväntad utveckling, gör prioriteringar och har
modet att fatta rätt beslut. Det i sin tur skapar förutsättningar för proaktiva arbetssätt i vården, som till exempel
kan innebära att utveckla arbetet med riskanalyser eller
riktade åtgärder gentemot olika behovsgrupper. En tydlig
och välfungerande internkommunikation är en nyckelfaktor för att lyckas skifta förhållningssätt.

VI SKA ARBETA TILLSAMMANS
FÖR PATIENTENS BÄSTA

VI SKA ARBETA HÅLLBART OCH SYSTEMATISKT

Kronobergarna ska kunna ha högt förtroende och känna
trygghet inför mötet med vården. Vår värdegrund,
respekt för människan, kännetecknas av omtanke,
professionalitet, engagemang och ett helhetsperspektiv.
Den ska genomsyra hela vår organisationskultur, från
ledning till det enskilda patientmötet. Varje chef och
medarbetares sätt att bemöta och kommunicera spelar
roll för hälso- och sjukvårdens resultat och förtroende.
En gemensam målbild och en vårdideologi som kännetecknas av samarbete och samhörighet för patientens bästa, påverkar möjligheterna att uppfylla vårt
uppdrag tillsammans. Det stärker också känslan av
sammanhang och meningsfullhet i det dagliga arbetet,
för både chefer och medarbetare.
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Hur hälso- och sjukvården är organiserad har stor
betydelse för en jämlik vård. Tydlig ledning, systematiska arbetssätt och hållbara förbättringsarbeten bygger
grunden för en jämlik och säker vård. Det är också en
förutsättning för att vården ska vara efektiv, det vill
säga att den ger bästa hälsoresultat utifrån befntliga
resurser. Hälso- och sjukvården ska ta ansvar för att
arbeta hållbart inom alla områden, till exempel läkemedel, kost, materialanvänding och lokaler.
Vi ska på ett systematiskt sätt analysera skillnader i vårdens
insatser och resultat för att kunna följa verksamhetens
påverkan på den jämlika hälsan. Kronobergarna ska
känna sig trygga med att alla vårdcentraler har samma
förutsättningar att driva jämlik vård, oavsett utförare.
Vården ska stödja befolkningens hälsa genom insatser
till alla och riktade individuella insatser. Barnhälsovård
är ett exempel där ett basprogram erbjuds till alla barn
medan mer individuella insatser kan riktas till barn
och föräldrar med ökad risk för ohälsa.
13

KRONOBERGARNA VILL HA ENKLARE OCH MER FLEXIBLA SÄTT ATT KOMMA I KONTAKT
MED VÅRDEN. DET ÄR VIKTIGT ATT KUNNA LITA PÅ ATT MAN FÅR HJÄLP NÄR MAN
BEHÖVER DET OCH MÅNGA VILL GÄRNA TRÄFFA SAMMA VÅRDPERSONAL.

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027
VI SKA UTVECKLA NYA SÄTT ATT
VARA TILLGÄNGLIGA

2

STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG SKA
VÅRDEN VARA NÄRA
OCH SAMORDNAD

14

Vården ska vara lättillgänglig för kontakt, bedömning och besök. Hälso- och sjukvården ska tillgodose
patientens behov av kontinuitet och säkerhet. När
vården organiseras är det viktigt att ta hänsyn till
personers fysiska, kognitiva och kommunikativa
förutsättningar, och att behoven ofta skiftar över tid.
Hälso- och sjukvården behöver därför utveckla sin
fexibilitet för att bättre kunna möta individen med
hög kvalitet på ett så efektivt sätt som möjligt. Patienten
ska möta vårdpersonal med rätt kompetens utifrån
sina behov.
Genom att utveckla nya sätt att vara tillgänglig
kommer vården närmare patienten, fysiskt och virtuellt.
Vården ska i större utsträckning vara tillgänglig för
patienten med hjälp av tekniska och digitala lösningar,
oberoende av tid och plats. De digitala kontaktvägarna ska utvecklas i syfte att erbjuda en alternativ
vårdnivå för patienterna. För vården innebär detta att
onödig administration minskar och att utrymme frigörs för de personer som i högre grad behöver fysiska
besök. Utformningen av vården måste ske med hög
patientdelaktighet.
VI SKA ERBJUDA RÄTT VÅRDNIVÅ I RÄTT TID

Omställningen till en nära vård innebär en förstärkning
av öppna och mobila vårdformer och vårdnivåer. Hälsooch sjukvårdens organisation och arbetssätt ska skapa
förutsättningar för kronobergaren att få kunskap om
egenvård och till vilken vårdnivå man ska vända sig.
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Tydlig kommunikation möjliggör att patienter får
vård på rätt vårdnivå och med minskade väntetider.
Det ska vara lätt att hitta rätt.
En välfungerande primärvård ska utgöra basen, men
även mer avancerade insatser ska ingå i den nära vården.
Vid behov ska primärvården lotsa kronobergaren till
rätt vårdnivå. Den vård som inte, på grund av kvalitets- eller efektivitetsskäl, kan bedrivas nära ska
koncentreras inom regionen eller i vårdsamverkan
med andra landsting och regioner.
VI SKA SÄKERSTÄLLA KONTINUITET
I VÅRDPROCESSER

I den nära vården spelar kontinuitet en viktig roll,
främst för individen men också för verksamhetens
efektivitet. När kontinuiteten brister medför det att
patienter söker vård i högre utsträckning. Genom
kontinuitet i vårdkontakten möjliggörs en relation
som skapar tillit och trygghet hos patienten. Det
ökar förutsättningarna för god och säker vård. Det är
särskilt angeläget för multisjuka, i alla åldrar, och för
barn och unga.
Hälso- och sjukvården ska erbjuda fast vårdkontakt och
individuell planering. Patienten ska kunna känna sig
delaktig och trygg i att veta vilka vårdinsatser som är
planerade och när. Verksamheterna ska genom ett processorienterat arbetssätt, god samordning mellan professioner och vårdgivare stärka kontinuiteten i vården.

15

3

STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG
SKA INVÅNARNA
KUNNA VARA
AKTIVA MEDSKAPARE I SIN
HÄLSA OCH VÅRD

16

KRONOBERGAREN VILL FÅ ETT GOTT BEMÖTANDE, VILL BLI TAGEN PÅ ALLVAR OCH BLI LYSSNAD
PÅ. DET ÄR VIKTIGT ATT FÅ INFORMATION OM VAD MAN KAN GÖRA SJÄLV FÖR SIN HÄLSA.

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027
VI SKA VARA EN FÖREBYGGANDE
OCH HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSOOCH SJUKVÅRD

Vi ska på ett systematiskt sätt stödja patienter
att förebygga sjukdom, sjukdomsförsämring och
återinsjuknande. Stöd för egenvård och förändring av
levnadsvanor ska vara väl integrerat i vårdprocesser.
Patientens egna resurser för att behålla och främja sin
hälsa ska stimuleras och ett särskilt fokus ska fnnas på
tidiga tecken på ohälsa hos barn och unga. I vårdens
uppföljnings- och utvecklingsarbete ska förebyggande
och hälsofrämjande arbete vara en självklar del.
Hälso- och sjukvården ska ha en samordnande funktion
i det gemensamma arbetet med andra aktörer i länet.
Ett särskilt ansvar ska fnnas runt spridning av kunskap
och initiativ till dialog, forskning och utveckling.
VI SKA ERBJUDA VARJE
PATIENT HÖG DELAKTIGHET

Vården ska vara personcentrerad och möta patienten
och närstående i dialog. Personens kunskap, erfarenheter, motivation och resurser ska ligga till grund för
ett delat beslutsfattande om bästa och mest efektiva
vård och egenvård. Ett särskilt fokus ska fnnas på delaktighet hos personer med nedsatt autonomi och barns
delaktighet som patient och som närstående.

”
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Region Kronobergs värdegrund ska genomsyra varje
vårdkontakt och patientens delaktighet ska efterfrågas
genom hela vårdprocessen. Vårdens lokaler ska vara
ändamålsenliga och möjliggöra ökad patientdelaktighet.
Patienter ska även på ett systematiskt sätt erbjudas
vara delaktiga i verksamheternas förbättrings- och
utvecklingsarbete.
VI SKA KOMMUNICERA PROFESSIONELLT

För att kunna vara delaktig i sin vård ska varje patient,
oavsett ålder, ha möjlighet att få tillgång till, förstå,
värdera och tillämpa hälsoinformation. Vården ska
efterfråga patientens behov av information och anpassa
den efter individuella förutsättningar. Generell
information och kommunikation ska vara tydlig och
samordnad, ta hänsyn till samhällets mångfald och
erbjudas på olika sätt.
Patienten ska ha möjlighet att delge vården information om sitt hälsoläge inför en vårdkontakt. Alla vårdkontakter ska dokumenteras på ett efektivt sätt utan
dubbeldokumentation och patienten ska ha tillgång
till sin journal och vårdplanering. En patient som är
välinformerad om sin fortsatta vård och behandling
är en viktig förutsättning för patientsäkerheten i hela
vårdkedjan. Men det är viktigt att det fnns rutiner
och arbetssätt som säkerställer att varken patient eller
närstående behöver vara informationsbärare mellan
vårdnivåer och vårdgivare.

Att läkaren lyssnar och låter en vara delaktig
i samtalet och sin egen vård

”

RÖST FRÅN KRONOBERG
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KRONOBERGAREN VILL FÅ HJÄLP AV RÄTT KOMPETENS UTIFRÅN SINA BEHOV. MAN VILL
MÖTA KUNNIG PERSONAL OCH KÄNNA SIG TRYGG MED ATT FÅ SVAR PÅ DE FRÅGOR MAN
HAR. DET ÄR VIKTIGT ATT PERSONALEN ÄR PROFESSIONELLA OCH VISAR INTRESSE.

4

STRATEGISK INRIKTNING

I KRONOBERG
SKA PATIENTENS
BEHOV MÖTAS MED
KOMPETENS OCH
ARBETSGLÄDJE

18

SÅ MÖTER INRIKTNINGEN MÅLBILDEN 2027
VI SKA UTVECKLA VÅRT LÄRANDE
FÖR EN KUNSKAPSBASERAD VÅRD

Vårdens kultur och struktur ska stimulera till kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte inom och mellan
professionsgrupper, verksamheter och vårdgivare.
Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv
medverkan av patienter, ska tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och jämlik vård.
Ledare ska driva utvecklingsfrågor i sin verksamhet
och medarbetare ska delta aktivt utifrån sin kompetens. Verksamheternas tillgång till egen data för
uppföljning, prioritering och förbättringsarbete är en
viktig utvecklingsfråga.
Strukturen för den övergripande kunskapsstyrningen
ska bygga på en balans mellan tillit till professionernas
kunskaper och erfarenheter, styrning med utgångpunkt
i riktlinjer, vårdprogram, ekonomi och delaktighet
från patienter. Region Kronoberg ska delta i nationella
och sjukvårdsregionala programråd och samverka med
länets kommuner och utbildningsaktörer. Kunskapsstyrningen ska stödja att bästa möjliga kunskap är
tillgänglig vid varje patientmöte.
VI SKA HA LÄTTILLGÄNGLIGA
VERKSAMHETSSTÖD

Kunskaps- och beslutsstöd ska vara integrerade i de
system som används i vårdens vardag. Relevanta och
uppdaterade diagnos- och behandlingsrekommendationer ska vara lättillgängliga och stödja den jämlika
vården utifrån patientens behov. Region Kronoberg
ska vara en aktiv part i den nationella och professionsspecifka utvecklingen av kunskaps- och beslutsstöd
och digitala lösningar.
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Digitala lösningar med samordnad support ska fnnas
i alla verksamheter för att underlätta för medarbetare
att, tillsammans med patienten, fatta beslut om bästa
vård. För ökad kontinuitet och kvalitet ska kunskapsoch beslutsstöd vara tillgängliga i samverkan mellan
vårdgivare.
Vårdnära administrativa stöd ska vara ändamålsenliga och
användarvänliga.
VÅRA MEDARBETARE SKA KUNNA
ARBETA PÅ TOPPEN AV SIN KOMPETENS

Vårdens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö där
medarbetare upplever arbetsglädje, meningsfullhet
och trygghet i att kunna arbeta utifrån sin kompetens.
Med en gemensam målbild i kompetensförsörjningsarbetet fnns goda förutsättningar för en bra dialog
mellan ledning, verksamheter och HR-organisation.
Detta skapar en samstämmighet runt rekrytering,
kompetensutveckling och användning av vårdens
samlade kompetens. Ett aktivt arbetsmiljöarbete för
hälsofrämjande arbetsplatser ska stödja hållbart ledaroch medarbetarskap och en god arbetshälsa.
Ledare inom Region Kronoberg ska vara modiga,
motiverade och uthålliga i sitt ledarskap. De ska aktivt
bidra till vårdens helhet, beslutfattande och utveckling.
Kompetensutveckling ska erbjudas till chefer och
medarbetare, främst utifrån organisationens och verksamhetens behov, men även utifrån den egna professionella utvecklingen.
Genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser kan vården
bättre bemannas med egen personal. På så sätt stärks
förutsättningarna för en efektiv och patientsäker vård
med hög grad av kontinuitet för patienterna.

19

VÅRT FORTSATTA ARBETE
Utvecklingsstrategin ”Närmare kronobergaren” visar
riktningen för Region Kronobergs hälso- och sjukvård
under kommande tioårsperiod, fram till år 2027. Stora
möjligheter väntar, men också utmaningar. Prioriteringar behöver göras och arbete med utveckling och
forskning behöver initieras. Under de kommande årens
planering ska tydliga uppdrag kopplas till och defnieras
i handlingsplaner och verksamheternas verksamhetsplaner. För att kunna möta en hälso- och sjukvård i
förändring kommer utvecklingsstrategin regelbundet att
värderas på ledningsnivå under åren fram till 2027.
Flera faktorer påverkar samtliga fyra inriktningar i strategin
och verksamhetsutveckling är:

FAKTAINSAMLING OCH UNDERLAG

FÖREBYGGANDE OCH
HÄLSOFRÄMJANDE VÅRD

Fokus i arbetet med utvecklingsstrategin har varit kronobergarens behov. Input till
strategin har bland annat varit:

KULTUR OCH VÄRDEGRUND

• Dialoger med invånare, patientrepresentanter, medarbetare, chefer och personer

KUNSKAPSSTYRNING OCH
KOMPETENS-FÖRSÖRJNING

• Fakta om demografsk utveckling, sjukdomspanorama och behovsgrupper

i olika nyckelfunktioner samt politisk ledning

• Lagtext

LOKALER OCH VÅRDMILJÖER

• Region Kronobergs vägledande policy och styrdokument

PERSONCENTRERAD VÅRD
OCH KOMMUNIKATION

• Framåtblickande nationella utredningar och styrdokument från andra landsting

RESURSER OCH UPPFÖLJNING

På regionkronoberg.se/narmarekronobergaren kan du ta del av det bakgrundsmaterial som ligger till grund för strategin och vårt fortsatta arbete.

och regioner

TEKNIK OCH DIGITALISERING
VÅRDNIVÅER OCH SAMVERKAN

UTVECKLINGSSTRATEGIN

20

BUDGET

VERKSAMHETSPLAN
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HANDLINGSPLAN
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Datum: 2017-08-09
Identifierare: 91792
Handläggare: Hanna Lunding
Hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet

Utvecklingsstrategi – Närmare Kronobergaren
Sammanställning av källor och underlag som använts i arbetet med förslag till
Utvecklingsstrategi – Närmare Kronobergaren.
Critical Care (2017) The hospital of tomorrow in 10 points. Full text
Folkhälsomyndigheten (2016) Folkhälsan i Sverige 2016. Full text
Folkhälsomyndigheten (2017) Folkhälsans utveckling årsrapport 2017. Full text
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Full text
Implementing Consulting group (2015) Norén Dag, Hälso- och sjukvårdens
och omsorgens viktiga paradigmskifte. Full text
Institutet för framtidsstudier (2016)Bortom IT – Om hälsa i en digital tid. Full
text
Inera (2016) Digital utveckling i framtidens hälso- och sjukvård. På väg mot vision
2025. Full text
Kairos Future (2016) Drömsamhället 2016. Full text
Landstinget Värmland (2015) Rapport utvecklingsplan för framtida hälso- och
sjukvård. Full text
Landstinget Sörmland Framtidens hälso- och sjukvård. Full text
Landstinget Blekinge (2016) Programplan framtidens hälso- och sjukvård. Full
text
Länstrafiken Kronoberg (2015) Trafikförsörjningsprogram Region Kronoberg
2015-2025. Full text
McKinsey&Company (2016) Värdet av digital teknik i den svenska vården. Full
text
Molander, Per. (2017:1) Dags för omprövning - En ESO-rapport om styrning av
offentlig verksamhet. Regeringskansliet – Finansdepartementet. Full text
OECD (2017) Recommendations to OECD ministers of health from the high
level reflection group on the future of health statistics. Full text
OECD (2017) Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS) Full text
Patientsäkerhetslag (2010:659) Full text
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Patientlag (2014:821) Full text
Price Waterhouse Coopers (PWC) Ett gränslöst samhälle 2025. Full text
Region Kronoberg (2015) Barnets rättigheter i patientlagen från och med 1
januari 2015. Swärd, S. Barn- och människorättsstrateg, Kansliavdelningen.
Region Kronoberg (2016) En god hälsa för alla – för hållbar utveckling och
tillväxt i Kronobergs län. Full text
Region Kronoberg Gröna Kronoberg 2025. Regional utvecklingsstrategi
Kronobergs län. Full text
Region Kronoberg (2016) Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
2016-2025. Full text
Region Kronoberg (2016) Kunskapsunderlag implementering.
Bakgrundsdokument till implementering av riktlinjer, metoder och terapier i
Region Kronoberg. FoU Kronoberg.
Region Kronoberg (2017) Utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser 2017.
Zettergren, H., HR-chef, HR-avdelningen.
Region Kronoberg (2017) Utmaningar med språkanpassad information inför
besök, behandling och operation. Nilsson,F., Människorättspraktikant,
Kansliavdelningen.
Region Kronoberg (2016) Hälsa 2020 Långsiktig strategi för hälso- och
sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete i Region Kronoberg. (dnr.16RK2484)
Regeringskansliet (Ds 2013:19) Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från
regeringens framtidskommission. Full text
Region Halland (2016) Faktaunderlag, nuläge och trender. Full text
Region Halland (2016) Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025. Full
text
Region Östergötland (2016)Vägar och Verklighet. Kampen om framtiden – ett
drama om vårdens villkor inför 2025. Full text
Regeringen och SKL (2016) Vision e-hälsa 2025 – gemensamma utgångspunkter
för digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Full text
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Roback, Bernfort, Lundqvist, Alwin. (2016) Ordnad utmönstring av hälso- och
sjukvårdsmetoder. Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk
teknologi. Full text
Socialstyrelsen (2015)Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad
vård. Insatser inom hälso- och sjukvården. överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting 2015. Full text
Socialstyrelsen (2017)Tjänsteutveckling för en tillgänglig och patientcentrerad
vård. Om utvecklingskraft i landsting och regioner. Full text
Socialstyrelsen (2017) Termbank. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU2017:53) God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild. Delbetänkande av utredningen Samordnad
utveckling för god och nära vård. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2017:48) Kunskapsbaserad och jämlik
vård. Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård. Betänkande av
Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och
sjukvården. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2017:47) Nästa steg på vägen mot en mer
jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa.
Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2015:98)Träning ger färdighet.
Koncentrera vården för patientens bästa. Betänkande av Utredningen om
högspecialiserad vård. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2015:102) Fråga patienten. Nya perspektiv
i klagomål och tillsyn. Slutbetänkande av Klagomålsutredningen. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2016:01) I riktning mot en hållbar välfärd.
Agenda 2030-delegationen. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2) Effektiv vård. Slutbetänkande av
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården. Full text
Statens offentliga utredningar (SOU 2017:56) Jakten på den perfekta
Ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?
Tillitsdelegationen delbetänkande. Full text
Stockholms läns landsting (2015) Strategi för forskning, utveckling och
utbildning för hälso- och sjukvården, tandvården och kollektivtrafiken

Page 196 of 352

Datum: 2017-08-09
Identifierare: 91792
Handläggare: Hanna Lunding
Hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet

i Stockholms läns landsting. Gäller för all landstingsfinansierad verksamhet 20152019. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Beteenden och behov hos personer i
kontakt med vården. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2014) Sveriges viktigaste jobb - Så möter vi
rekryteringsutmaningarna inom vården och omsorgen. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Etableringen av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård. Med sikte mot ett gemensamt
nationellt system. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2010) Programberedningen för
välfärdsfinansieringen. Framtidens utmaning. Välfärdens långsiktiga finansiering.
Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Landstingsgemensam
samverkansstruktur och nationell koordinering för standardisering inom E-hälsa.
Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) FoU-fonden för fastighetsfrågor.
Framtidens vårdbyggnader. Framtidens vårdbyggnader bjuder in patienten att vara
medskapare i sin egen vård. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2016) FoU-fonden för fastighetsfrågor.
Hälso- och sjukvården år 2035. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2016) Reseberättelse SKLs beredning
primärvård och äldreomsorg. Alaska Vancouver 2016.
Sveriges kommuner och landsting (2015) Svensk sjukvård i internationell
jämförelse. Full text
Sveriges kommuner och landsting (2017) Rena fakta om välfärden – Vi vässar
välfärden. Full text
Tandvårdslag (1985:125) Full text
The European observatory on Health Systems and policies (2016) Health
system efficiency. How make measurement matter for policy and management.
Full text
Törner, M., Eklöf, M., Larsman, P., Piusette, A. (2013) Säkerhetsklimat i vård
och omsorg – Bakomliggande faktorer och betydelse för personalsäkerhet och
patientsäkerhet. Göteborgs universitet. Arbets- och miljömedicin.
Samhällsmedicin och folkhälsa. Full text
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Törner, M., Eklöf, M., Larsman, P., Piusette, A. Säkerhetskultur i vård och omsorg –
stöd och hinder. Göteborgs Universitet. Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014) VIP i vården?
– Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom. Rapport 2014:2.
Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) Vården ur
befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder.
PM 2016:5. Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) Förebygga för
att överbrygga? Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot
ohälsosamma levnadsvanor. Rapport 2016:4. Full text
Vårdanalys – Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2017) En primär
angelägenhet. Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten i
centrum. Rapport 2017:3. Full text
Västra Götalandsregionen Framtidens hälso- och sjukvård 2025. Det goda livet
med Sveriges bästa hälso- och sjukvård.
World Health organisation (2015) Hälsa 2020. Ett policyramverk för
sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion.
Full text
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK59
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-04

Regionstyrelsen

Öresundståg AB – bolagsordning och aktieägaravtal

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
Att godkänna bolagsordning och aktieägaravtal för Öresundståg AB.

Sammanfattning
Ägarna till AB Öresundståg har berett förslag till ny bolagsordning och nytt
aktieägaravtal som föreslås börja gälla efter vid årsskiftet 2017/2018. Avtalet gäller
längst till 2019-12-31. Parterna ska senast 2018-12-31 påbörja diskussioner om
avtalet ska förlängas eller inte.
De huvudsakliga förändringarna i ärendet är följande:




Bolagets säte och lokalisering
Styrelsens sammansättning
Verkställande direktör

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till bolagsordning och aktieägaravtal Öresundståg AB

Sida 1 av 1
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Pontus Juhlin,
Datum: 2017-10-09

Regionstyrelsen

Oberoende av inhyrd personal i vården – Satsningar
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att från och med 2017-11-01 genomföra särskilda satsningar på
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken, i enlighet med Beslutsunderlag –
Satsningar förlossningssjukvården, Kvinnokliniken.
att paragrafen anses omedelbart justerad.

Sammanfattning
Förlossningssjukvården har under de senaste tio åren haft svårt att behålla
barnmorskor inom förlossningssjukvården i den omfattning som verksamheten
kräver. Verksamheten har även sedan 5-8 år tillbaka haft allt svårare att kunna
rekrytera specialistläkare inom obstetrik/gynekologi.
Verksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan i syfte att
förbättra arbetsmiljön. Planen ska bland annat omfatta åtgärder inom ledarskap,
medarbetarskap, arbetstidsmodeller och aktiviteter för att skapa ökad delaktighet.
För att under en period klara den situation som Kvinnokliniken befinner sig i, har
det arbetats även fram ett förslag för att förbättra förutsättningarna för att klara
Kvinnoklinikens dygnetrunt-verksamhet.
Förslaget beräknas innebära ökade bruttokostnader motsvarande högst fyra
miljoner per år (avser särskilda arvoden). Effekten av eventuella minskade
kostnader för hyrpersonal har inte beaktats. Kostnaderna föreslås finansieras av
centrala anslag och ska följas upp kontinuerligt.

Robert Olesen
Ordförande regionstyrelsens
personalutskott

Caroline Palmqvist
HR-direktör

Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK2368
Handläggare: Pontus Juhlin,
Datum: 2017-10-09

Bilaga:

Beslutsunderlag – Satsningar förlossningssjukvården, Kvinnokliniken

Sida 2 av 2
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2017-10-09

Beslutsunderlag – Satsningar
förlossningssjukvården, Kvinnokliniken
1. Bakgrund
Barnmorskor

Förlossningssjukvården har under de senaste tio åren haft svårt att behålla
barnmorskor inom förlossningssjukvården i den omfattning som verksamheten
kräver. Regionen har en upparbetad modell för specialistutbildning, vilket innebär
att sex platser erbjuds vid varje utbildningsstart. Utbildningen är dock 18
månader, vilket gör att verksamheten i realiteten sällan hinner ikapp det verkliga
behovet. Detta eftersom vi nu genomgår en generationsväxling som innebär att
flera barnmorskor går i pension samtidigt som den yngre generationen är
föräldralediga i relativt stor utsträckning.
En utmaning finns även i att förlossningssjukvården är en dygnetrunt-verksamhet
med normala variationer i belastningen. Inte sällan väljer förlossningsbarnmorskor
efter några år att söka tjänster i öppen vården, vid mödravårdscentraler för att få
arbetstider under dagtid måndag-fredag.
Förlossningstalet har ökat från 2015 till början av 2017 till följd av att vi fick
många asyl- och flyktingar till länet. Detta hade vi inte beredskap för.

Att vi nu står inför situationen med allt fler barnmorskor som säger upp sig är en
följd av flera faktorer, där arbetsmiljön är en tungt vägande faktor.
Specialistläkare

Verksamheten har sedan 5-8 år tillbaka haft allt svårare att kunna rekrytera
specialistläkare inom obstetrik/gynekologi. Att kunna rekrytera en senior
överläkare är idag i det närmaste omöjligt. De utlandsrekryteringar som
74c0ec75-67f3-4293-81d3cc7c6f515d5a.docx
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genomförts har dessvärre inte varit lyckosamma. Tillsvidare bygger verksamheten
upp sin framtida läkarkår via ST-läkare, men dessa måste handledas och vi måste
ha en stabil bakjourskompetent överläkarkår för att verksamheten ska betraktas
som patientsäker. För närvarande är endast hälften av specialistläkartjänsterna
tillsatta, och läkarna signalerar kraftigt om att situationen inte är långsiktigt hållbar.
Prognos och framtid

Diagrammet beskriver antalet obemannade heltidstjänster (vakanser, lagstadgade
ledigheter, sjukskrivningar), jämfört med minibemanning för barnmorskor på
avdelning 8 samt överläkar-/specialistläkartjänster på Kvinnokliniken.
Bemanning - behov
Bemanning BB/förlossning/gyn
Barnmorska
Sjuksköterska
Undersköterska

Dag
7,5
3
6

Kväll
5
3
6

Natt
4
2
5

Helg
5 dag, 5 kväll, 4 natt
3 dag, 2 kväll, 2 natt
5 dag, 5 kväll, 5 natt

Minibemanningen på avd 8 är 32 barnmorskor och 14,5 sjuksköterskor (som
redan idag utför arbetsuppgifter för vakanta barnmorsketjänster). Denna
bemanning krävs för att kunna göra ett schema för verksamheten inom BB, gyn
och förlossning. Under hela 2017 har det funnits vakanta tjänster och för att
kunna bemanna verksamheten har 2-4 linjer hyrbarnmorskor krävts. Två
förlossningssalar tvingades stänga under fyra veckor under sommaren till följd av
personalbrist.
I december 2017 är prognosen att motsvarande ca 25 heltidstjänster bemannar
avdelning 8, sju tjänster kvarstår således att bemanna. Under januari-augusti 2018
är prognosen 5-8 obemannade barnmorsketjänster.
Anledningen till de obemannade barnmorsketjänsterna under vår och sommar
2017 har framförallt berott på att flera barnmorskor är föräldralediga. I dagsläget
är sex barnmorskor helt föräldralediga och sex stycken är partiellt föräldralediga.
Orsaken till att bemanningsprognosen försämrats, beror på att det under
september månad inkommit sex uppsägningar från barnmorskor och två
uppsägningar från sjuksköterskor med BB-kompetens på avdelningen (vilket
motsvarar totalt sex heltidstjänster).
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Regeringens höstbudget – statlig satsning på
förlossningssjukvården 2018
Regeringen offentliggjorde nyligen välfärdssatsningar i årets höstbudget.
Nuvarande satsning på stärkt förlossningsvård förlängs med en miljard kronor
årligen fram till 2022. Enligt budgetförslaget ska pengarna i första hand användas
till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom
förlossningsvården.
Sedan tidigare finns två pågående statliga satsningar som har använts till
kompetenshöjande åtgärder samt ökad tillgänglighet till ungdomsmottagningar
bland annat i Ljungby.

2. Genomförande
Verksamheten har påbörjat arbetet med att ta fram en åtgärdsplan i syfte att
förbättra arbetsmiljön. Planen ska bland annat omfatta åtgärder inom ledarskap,
medarbetarskap, arbetstidsmodeller och aktiviteter för att skapa ökad delaktighet.
För att under en period klara den situation som Kvinnokliniken befinner sig i, har
det arbetats fram ett förslag för att förbättra förutsättningarna för att klara
Kvinnoklinikens dygnetrunt-verksamhet. Förslaget beskrivs nedan.

3. Förslag till beslut
Särskilt arvode – barnmorskor
Att barnmorskor vid Kvinnoklinikens dygnet runt verksamhet erhåller ett
tidsbegränsat särskilt arvode om 3 000 kr per månad vid heltid. Arvodet justeras
utifrån sysselsättningsgrad. Det särskilda arvodet utgör inte underlag för fyllnadsoch övertidsersättning.
Det särskilda arvodet gäller fr.o.m. m 2017-xx-01 och gäller till och med det att
minimibemanningen är säkerställd det vill säga i nuläget 32 barnmorskor i aktiv
tjänst. Det särskilda arvodet gäller dock längst t o m 2019-12-31.
Särskilt arvode – specialistläkare inom obstetrik och gynekologi
Att tillsvidareanställda specialistläkare som arbetar heltid (med undantag av
lagstadgade ledigheter) erhåller ett tidsbegränsat särskilt arvode om 8 000 kr per
månad vid heltid. Arvodet justeras utifrån sysselsättningsgrad. Det särskilda
arvodet utgör inte underlag för jourkompensation.
Det särskilda arvodet gäller fr.o.m. 2017-xx-01 och gäller till och med det att
bemanningsmålet, motsvarande 90 % av i dag budgeterade specialistläkartjänster
är uppnått. Det särskilda arvodet gäller dock längst t o m 2019-12-31.
Arbete under jourkompledighet avseende specialist- och ST-läkare inom
obstetrik och gynekologi
Att under förutsättning att ett lokalt kollektivavtal kan tecknas med Kronobergs
läns läkarförening, möjliggöra för specialist- och ST-läkare inom obstetrik och
gynekologi att arbeta under jourkompledighet på den egna enheten. Timersättning
utgår med 175 % av läkarens timlön (1/165 av månadslönen exkl. särskilt arvode).
Endast kontant ersättning kan utgå.

Page 217 of 352

Sida 3 av 4

REGION KRONOBERG

Passet ska godkännas av närmaste chef som gör en bedömning utifrån
verksamhetens behov och medarbetarens behov av återhämtning. Förslag är att
eventuellt kollektivavtal gäller under tiden 2017-xx-01 t o m 2018-12-31.
Uppföljning
Att effekterna av satsningarna på Kvinnokliniken kommer att följas upp och
utvärderas under 2018.

4. Arbetsmiljö och personaltäthet
Verksamheten ska genomföra en systematisk genomlysning av arbetsmiljön och
personaltäthet inom Kvinnoklinikens dygnetrunt-verksamhet, med målet att ta
fram aktiviteter som bidrar till att verksamheten ska vara en attraktiv arbetsgivare
med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Genomlysningen ska även omfatta följande
områden: ledarskap, medarbetarskap, arbetstidsmodeller och aktiviteter för att
skapa ökad delaktighet. Aktiviteterna ska redovisas till RSPU våren 2018. Detta
kommer att vara en del av regeringens satsning på förlossningsvård.

5. Ekonomiska effekter
Förslaget beräknas innebära ökade bruttokostnader motsvarande högst fyra
miljoner per år (avser särskilda arvoden). Effekten av eventuella minskade
kostnader för hyrpersonal har inte beaktats. Kostnaderna föreslås finansieras av
centrala anslag och ska följas upp kontinuerligt.

6. Riskbedömning
Utgångspunkten i förslaget bygger på att möjliggöra för Kvinnokliniken att lösa
sina bemanningsproblem och förbättra arbetsmiljön. Redan nu kan vi konstatera
att om inget händer avseende barnmorskesituationen kommer vi i slutet av året
behöva stänga förlossningssalar i större omfattning än i somras. Vi har varit inne
i en negativ trend vad gäller specialistläkare, som innebär att vi är beroende av
hyrläkare för att upprätthålla vården. Om vi inte bryter trenden kommer vi att bli
helt beroende av hyrläkare.
Föreslagna insatser kopplas till regeringens satsning på förlossningsvården.
Förslaget i sig innebär risker som beskrivs nedan:
Särskilda arvoden
- Att andra verksamheter uppfattar detta som orättvist och driver liknande
krav på ersättning.
- Att om vakanssituationen består under en längre tid, riskerar det särskilda
arvodet att uppfattas som permanent.
- Att införandet av det särskilda arvodet inte leder till en förbättrad
arbetsmiljö.
- Risk för bristande förtroende avseende Region Kronobergs lönepolitik.
- Risk för att det särskilda arvodet inte ger några effekter på förbättrad
bemanning.
Arbete under jourkomp
- Risk för att ekonomiska incitament gör att medarbetare åsidosätter sitt
behov av återhämtning med risk för kommande ohälsa.
- Risk att Kronobergs läns läkarförening inte vill teckna kollektivavtal.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1454
Handläggare: Ingeborg Franzén,
Datum: 2017-08-15

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Rekommendation till landsting och regioner om
etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå att regionstyrelsen
beslutar
att ställa sig bakom att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL´s) förbundsstyrelses beslutade
rekommendation

Sammanfattning
Under 2016 ställde sig Region Kronoberg (RS § 229/2016), liksom övriga
landsting och regioner, bakom att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och
finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att etablera en
ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning
på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad,
jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
I maj 2017 beslutade SKL´s förbundsstyrelse att rekommendera landsting och
regioner att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i enlighet
med det förslag som i sin helhet redovisas i bilagda underlag.
Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna
delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslaget om att etablera en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Kunskapsstyrningen ska stödja att bästa möjliga kunskap är tillgänglig vid varje
patientmöte. Region Kronoberg ska vara en aktiv part i den nationella och
professionsspecifika utvecklingen av kunskaps- och beslutstöd och digitala
lösningar. Region Kronoberg ska delta i nationella och sjukvårdsregionala
programråd och samverka med berörda aktörer.
Regionen har idag en lokal struktur med medicinsk kommitté och
läkemedelskommitté, FoU- enhet och ett antal processledare för kliniska
processer. Den lokala organisationen tillsammans med vår aktiva medverkan i
Södra sjukvårdsregionens uppdrag gör att Region Kronoberg är förberedd för att
bidra i etableringen av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 16RK1454
Handläggare: Ingeborg Franzén,
Datum: 2017-08-15

Charlotta Svanberg
Hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande

Bilaga:

Per-Henrik Nilsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Meddelande från SKL:s
styrelse nr 9/2017.
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MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 9/2017

Vårt dnr
17/00003

2017-05-12

Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för kvalitet och uppföljning
Sofia Tullberg

Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation till landsting och regioner om
etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
Ärendenr 15/06658

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen har beslutat
att rekommendera landsting och regioner att etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning i enlighet med förslaget.
Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna
delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslaget om att etablera en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning, vilket innebär;
• att landsting och regioner i samverkan arbetar utifrån den gemensamma visionen: Vår
framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
• att landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma strukturen för
kunskapsstyrning.
• att landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala kunskapsorganisation till den
nationella programområdes- och samverkansstrukturen med syfte att få styrka
genom hela systemet.
• att landsting och regioner långsiktigt säkrar en regional och lokal
kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen.
• att landsting och regioner avsätter resurser regionalt i form av att ta på sig värdskap för
ett antal programområden, tillsätter ordförande och processledare för aktuella
programområden samt avsätter tid för experter att delta i programområden och
samverkansgrupper.
• att landsting och regioner, med stöd av SKL, etablerar en gemensam organisationsoch styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning genom att:
o inrätta nationella programområden med experter inom sjukdomsspecifika eller
organisatoriska fält
o tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom tvärgående områden så
som; uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk teknik,
patientsäkerhet etc.
o tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan
(SKS)

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se
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o tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför ställningstagande
och beslut i styrgruppen (SKS)
o inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första hand bemannas
från SKL
att landsting och regioner följer och gör de förändringar som krävs regionalt och lokalt
utifrån beslut tagna av styrgruppen (SKS) i frågor rörande den nationella
strukturen.
att landsting och regioner tar politiskt inriktningsbeslut om styrgruppens uppdrag,
mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma
arbetet och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.

Utöver liggande förslag föreslår styrelsen följande;
• att landstingen och regionerna omgående, men senast den 31 oktober 2017,
godkänner och ställer sig bakom denna rekommendation.
• att landstingen och regionerna anmäler till SKL när lokala beslut är fattade.
Bakgrund
Under 2016 tog landsting och regioner beslut om att gemensamt långsiktigt delta i,
stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att
etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Utifrån förslagen i beslutsunderlaget om En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i
samverkan – hälso- och sjukvård, från juni 2016, tillsattes en interimistisk styrgrupp med
representanter från landsting, regioner och SKL. Uppdraget under hösten 2016 har varit
att arbeta fram förslag till hur den sammanhållna strukturen ska etableras och fungera organisationsstruktur, styrmodell, roller, ansvar och uppdrag – för den nationella nivån
men även för den regionala och lokala nivån. Förslaget i sin helhet redovisas i bifogat
underlag, Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och sjukvård samt
dess bilaga.
Förslagen omfattar den verksamhet som landstingen ansvarar för men arbete pågår med
att hitta former för kopplingen även till det gemensamma arbetet med kommunerna.

Lena Micko
Ordförande
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SAMVERKAN FÖR EN MER KUNSKAPSBASERAD, JÄMLIK OCH
RESURSEFFEKTIV VÅRD

Etableringen av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning –
hälso- och sjukvård
Med sikte mot ett gemensamt nationellt system

Förankrings- och beslutsprocess:

1. NSK-region – beredning – 26 januari 2017
2. Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket (HSD) – beredning –
26 januari 2017
3. Landstingsdirektörsföreningen (LD) – beredning – 27 januari
2017
4. Lokal beredning i landsting och regioner
5. Landstingsledningsseminarium – avstämning – 9 februari 2017
6. HSD – ställningstagande med rekommendation till LD –
23 februari 2017
7. LD – ställningstagande utifrån rekommendation från HSD 24 februari 2017
8. Sjukvårdsdelegationen – beredning – 9 mars 2017
9. Sjukvårdsdelegationen – beslut om rekommendation till SKL:s
styrelse – 6 april 2017
10. SKL:s styrelse – beslut om rekommendation till landsting och
regioner – 12 maj 2017
11. Lokala politiska beslut maj-oktober 2017

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Sammanfattning och förslag
Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi
varandra framgångsrika.
Under 2016 tog landsting och regioner beslut om att gemensamt långsiktigt delta i,
stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att
etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som långsiktigt ger stöd för
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för en mer
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
En interimistisk styrgrupp med representanter från huvudmännen och SKL tillsattes i
augusti 2016. Uppdraget var att etablera en sammanhållen struktur, utifrån förslagen i
beslutsunderlaget om En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan –
hälso- och sjukvård (se bilaga 1). Styrgruppen har under hösten arbetat fram förslag
till organisationsstruktur, styrmodell, roller, ansvar och uppdrag – för den nationella
nivån men även för den regionala och lokala nivån.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte
mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas
förutsättningar för lärande. Det är i mötet mellan vårdpersonal och patient som värdet
skapas. Det är där det avgörs och är avgörande hur effektiv och ändamålsenligt
kunskapsstyrningssystemet, på alla nivåer, är.
Vägledande för det som görs nationellt gemensamt är att det sker inom områden där
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje landsting gör arbetet var
för sig och att det kompletterar och stödjer det som behöver göras på regional och
lokal nivå. Samverkan sker i första hand kring de två delkomponenterna kunskapsstöd
och stöd till uppföljning, öppna jämförelser och analys. Andra viktigt delkomponenter
för en effektiv kunskapsstyrning är stöd till utveckling och stöd till ledarskapet, vilket
det bäst ges förutsättningar för lokalt.

Figur 1. En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
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En ledstjärna för det gemensamma arbetet är visionen om att vår framgång räknas i
liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika.

Förslag till ställningstagande













Att landsting och regioner i samverkan arbetar utifrån den gemensamma
visionen: Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi
varandra framgångsrika.
Att landsting och regioner samarbetar inom den gemensamma strukturen för
kunskapsstyrning.
Att landsting och regioner anpassar sin regionala och lokala
kunskapsorganisation till den nationella programområdes- och
samverkansstrukturen med syfte att få styrka genom hela systemet.
Att landsting och regioner långsiktigt säkrar en regional och lokal
kunskapsorganisation i enlighet med den nationella strukturen.
Att landsting och regioner avsätter resurser regionalt i form av att ta på sig
värdskap för ett antal programområden, tillsätter ordförande och processledare
för aktuella programområden samt avsätter tid för experter att delta i
programområden och samverkansgrupper.
Att landsting och regioner, med stöd av SKL, etablerar en gemensam
organisations- och styrmodell för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning genom att:
o inrätta nationella programområden med experter inom
sjukdomsspecifika eller organisatoriska fält
o tillsätta nationella samverkansgrupper med experter inom tvärgående
områden så som; uppföljning och analys, läkemedel och medicinsk
teknik, patientsäkerhet etc.
o tillsätta en strategisk styrgrupp – styrgrupp för kunskapsstyrning i
samverkan (SKS)
o tillsätta en beredningsgrupp som bereder ärenden inför
ställningstagande och beslut i styrgruppen (SKS)
o inrätta en nationell stödfunktion, som utgår från och i första hand
bemannas från SKL
Att landsting och regioner följer och gör de förändringar som krävs regionalt
och lokalt utifrån beslut tagna av styrgruppen (SKS) i frågor rörande den
nationella strukturen.
Att landsting och regioner utifrån en rekommendation från SKL:s politiska
ledning tar politiskt inriktningsbeslut om styrgruppens uppdrag, mandat och
den finansiella ram som styrgruppen råder över för det gemensamma arbetet
och att sjukvårdshuvudmannens politiska ledning utser landstings/regiondirektören till ombud för hantering av frågan framåt.
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Varje enskilt landsting och region är som huvudman enligt lag ansvarig för att bedriva
en god vård som är kunskapsbaserad och jämlik. Beslut från styrgruppen (SKS) är
därmed vägledande i form av rekommendationer till landsting och regioner.
Finansieringen för samverkansdelarna inom strukturen sker genom de
landstingsgemensamt avsatta medlen som finns beslutade (se avsnitt Finansiering
samt i bilaga 1) med eventuella tillägg av statliga medel via överenskommelser mellan
SKL och staten. Finansieringsnivån höjs årligen utifrån LPI-index (exkl.
läkemedelskostnader). Särskilda satsningar eller utökning av den gemensamma
finansiella ramen tas beslut om i särskild ordning.
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Inledning
För att patienterna ska mötas av och få en god vård som ges på lika villkor, är
kunskapsbaserad och av hög kvalitet krävs att vårdens personal enkelt har tillgång till
aktuell kunskap och verkar i en lärande miljö. Vårdens processer och resultat behöver
följas upp och återföras på olika nivåer i systemet. Transparens och öppna jämförelser
ökar möjligheter till lärande. Kunskapsunderlagen som möter användarna behöver
vara samordnade, framtagna på relevanta områden och utformade så att de är lätta att
använda i vårdmötet, exempelvis i form av beslutsstöd. Användning av bästa
tillgängliga kunskap leder till en hälso- och sjukvård med mindre variationer, bättre
effektivitet och högre kvalitet.
Den nationella programrådsstrukturen, med ledning av Nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning (NSK och NSK-region), har under flera år byggts upp av
huvudmännen med stöd av SKL och staten. Under 2015 genomfördes en utvärdering1
av modellen där det konstaterades att det fanns ett behov av ökad samordning av
huvudmännens kunskapsstyrning och en tydligare organisation för detta arbete. Att
uppdrag, organisation, ledning och styrning behöver förtydligas och att en
kunskapsstyrningsstruktur permanentas. Programrådsstrukturens fokus har varit på
kunskapsunderlag och kunskapsstöd vilket behöver kopplas ihop med övriga
delkomponenter för en effektiv kunskapsstyrning – uppföljning, öppna jämförelser
och analys samt stöd till utveckling och stöd till ledarskapet.
Under 2016 tog landsting och regioner beslut om att etablera en gemensam
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning, med stöd av SKL (se bilaga 1). En
interimistisk styrgrupp har under hösten 2016 arbetat fram aktuellt förslag om hur en
sådan modell för huvudmännens kunskapsstyrningssystem bör fungera och hur
fördelningen av uppdrag, ansvar och roller bör se ut – utifrån visionen om att vi når
framgång tillsammans och att den framgången räknas i liv och jämlik hälsa.
Med visionen som gemensam ledstjärna, en modell att verka genom och en tydlig
ansvarsfördelning avser huvudmännen att skapa ett lärande och stödjande system för
hälso- och sjukvården där:
 Bästa tillgängliga kunskap används i varje enskilt patientmöte
 Patientmötet följs upp och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå
 Ny kunskap snabbt kan omsättas, och ny kunskap genereras och systematiseras
 Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden tillsammans med
patienten är en del av vardagen
 Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat

1

Ulf-Johan Olson, Nationella programråd, Lägesavstämning och förslag kring det nationella
programrådsarbetet och NSK-regions roll som ledningsgrupp för arbetet, 2015-10-26
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Nationella kvalitetsregister – en avgörande uppföljningsplattform
Parallellt med framtagandet av huvudmännens kunskapsstyrningsmodell har
styrgruppen för Nationella kvalitetsregister tillsatt en projektgrupp med uppdraget att
ta fram förslag kring Framtidens kvalitetsregister. Målet som styrgruppen för
kvalitetsregister har pekat ut är bland annat att förändra och vidareutveckla systemet
för Nationella kvalitetsregister till att bli en integrerad del av kunskapsstyrningen och
uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård samt att registrens stöd för att uppnå
jämlik hälsa och en resurseffektiv vård och omsorg utvecklas och förstärks. En
kommande styrfunktion för kunskapsstyrningsmodellen behöver nära samverka med
motsvarande funktion för Nationella kvalitetsregister för att säkra att de nationella
kvalitetsregistren blir en integrerad del i kunskapsstyrningssystemet. Den
interimistiska styrgruppen för etableringen av kunskapsstyrningsstrukturen har tagit
höjd för arbetet med nationella kvalitetsregister som en integrerad del i modellen.

Med sikte mot ett gemensamt nationellt system
För att få till ett nationellt kunskapsstyrningssystem behöver det även inbegripa
kommunerna och staten. Den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning omfattar
i ett första steg den verksamhet som landstingen ansvarar för men dialog pågår för att
hitta former för kopplingen även till det gemensamma arbetet med kommunerna.
Utifrån överenskommelsen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten pågår
ett arbete med framtagande av en modell och ett partnerskap för samverkan mellan de
regionala samverkans- och stödstrukturerna samt nationell nivå, till stöd för
socialtjänst men även närliggande hälso- och sjukvård. Inom ramen för framtagandet
av den planen och modellen förs dialog med representanter från den interimistiska
styrgruppen för kunskapsstyrning på hälso- och sjukvårdsområdet.
Landsting, regioner och SKL behöver samverka med staten för att få till ett samordnat
och effektivt kunskapsstyrningssystem som ger stöd till och utgår från patienternas
och vårdpersonalens behov. I departementensskrivningen En samlad kunskapsstyrning
för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2014:9) beskrivs att den statliga
kunskapsstyrningen behöver kommuniceras på ett samordnat sätt genom effektiva
kanaler. Genom huvudmännens kunskapsstyrningsmodell får staten en struktur att
verka igenom för att genererad kunskap ska nå dit den skapar värde. Landstingen
ansvarar för implementeringen av aktuell kunskap och kan genom professionella
grupperingar, som finns i strukturen, bidra med expertis in i statens arbeten.
Regeringen har tillsatt en utredning gällande Ökad följsamhet till nationella
kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (2015:127). Utredningen ska komma med
förslag på hur staten ännu bättre kan bidra till att säkerställa att den hälso- och
sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma
villkor till kvinnor och män, och hur följsamhet till nationella kunskapsstöd ska
uppnås. Utredningens förslag blir viktiga för hur samspelet mellan stat, landsting och
regioner - mot det gemensamma målet om en mer kunskapsbaserad och jämlik vård kan komma att se ut framåt.
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Samspel i en ökad
kunskapsstyrning
Hälso- och sjukvården är en komplex, kunskapsintensiv och multiprofessionell miljö
vilket har stor betydelse inte minst för ledning och styrning. Det kan därför vara till
hjälp att dela in systemet i olika nivåer för att beskriva vilka olika behov som finns
och vilka uppgifter delarna har beroende på var de befinner sig i systemet. En allt mer
använd indelningsform för detta är att utgå från mikro-, meso- och makronivå. I
komplexa system skapas resultat genom samspel mellan delarna. Varje nivå behöver
ge stöd till nästa nivå i systemet – makronivån till mesonivå, mesonivån till
mikronivån och mikronivån till patienten. Det stora arbetet sker på mikronivå, där
värdet skapas i patientmötet. Det behövs en stark mesonivå för att ge mikronivån det
stöd som behövs, och för att vara mottagare av det samlade stödet och kunskapen från
makronivån. Ledningens uppgift är att peka ut riktningen till exempel i form av bättre
resultat, skapa enkla regler, sätta tydliga mål, systematiskt följa upp, ge återkoppling
och vid behov korrigera målen. Data för att följa resultaten är avgörande, till exempel
i form av data från kvalitetsregister. På de olika nivåerna behövs olika data och de
behöver användas på olika sätt.

Figur 2. Samspel mellan olika nivåer för ökad kunskapsstyrning.
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Roller, ansvar och uppdrag på olika nivåer i systemet
Patienten – allt börjar och slutar hos patienten
Samarbetet mellan patienten, närstående och vårdpersonalen leder till bättre
hälsa, högre vårdkvalitet och frigör resurser. Med hjälp av modern teknik kan
vinsterna bli ännu större och patienten kan i allt större utsträckning delta i sin egen
vård. Patienter har i dag bättre möjligheter än tidigare att få information, vilket kan
leda till att de möter professionerna på ett mer jämlikt sätt. Utvecklingen ställer krav
på nya sätt att möta patienten och därmed krav på ändrade arbetssätt.
Mikronivån – verksamhet, teamet och mötet med patienten
Aktörer och grupperingar på mikronivå ska enkelt ha tillgång till och använda bästa
möjliga kunskap. De behöver även ha tillgång till uppföljningsdata som kan
analyseras ofta för att ständigt kunna förbättra sig. För att kunna förändra behöver
verksamheten/teamet ha satt upp mål och följa sina resultat för att se mönster, vilket
kan ge information som leder till att man behöver ändra sina arbetssätt.
Huvuduppdraget för verksamheten är att, med stöd av meso- och makronivå:
 Regelbundet analysera sina resultat
 Sätta mål
 Jobba med ständiga förbättringar
 Anpassa arbetet efter patienternas behov
 Efterfråga stöd när man har behov
 Sprida god erfarenheter vidare
Mesonivån – landsting, region, sjukvårdsregion och samverkan med kommuner
Aktörer och grupperingar på mesonivån har i uppdrag att stödja implementering,
utveckling och förbättring av verksamheten (mikronivån). Ledningar på mesonivån
behöver följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet med verksamheten.
Huvuduppdraget för aktörer och grupperingar på mesonivån är att:
 Redovisa alla vårdenheters resultat och stimulera jämförelser
 Regelbundet återkoppla resultat till vårdenheterna och använda resultaten i en
kvalitetsdialog
 Skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
 Bygga en struktur för implementering och förbättringsarbete
 Ha ett tydligt ägarskap för resultaten
 Ansvara för regionalt processarbete
 Säkerställa processer över administrativa gränser samt landstingsgränser
 Skapa förutsättningar för långsiktighet med grund i politisk prioritering
 Ta kostnader för samverkan
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Makronivån – landsting och regioner i samverkan, SKL och samverkan med
staten
Aktörer och grupperingar på makronivå har i uppdrag att underlätta samverkan mellan
huvudmännen och med myndigheter. De behöver skapa strukturer för att ge
förutsättningar för gemensamt framtagande av användbara kunskapsunderlag och
uppföljningar, som stöd för systemet. Makronivå kan också bidra i meso- och
mikronivåns lärande och utveckling genom att t.ex. skapa arenor för
erfarenhetsutbyte.
Huvuduppdraget för aktörer och grupperingar på makronivån är att:
 Underlätta samverkan mellan huvudmän och myndigheter
 Skapa väl förankrade, lättillgängliga och tydliga riktlinjer och beslutsstöd
 Skapa förutsättningar för samverkan i arbetet med nationella kunskapsunderlag
 Skapa förutsättningar för samverkan i arbetet med indikatorer för god vård och
målnivåer kopplat till dessa indikatorer
 Skapa förutsättningar för samverkan för större nytta av kunskapsunderlagen,
beslutsstöd och implementering
 Skapa struktur för arbetet med nationella vårdprogram och uppföljning genom
kvalitetsregister
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Organisationsstruktur
En förutsättning för framgång, långsiktighet och hållbarhet är att
kunskapsstyrningsstrukturen är en representativ modell. Med det menas att det är
representanter från landsting och regioner, med stark förankring på hemmaplan, som i
samverkan utgör de olika grupperingarna och genomför arbete på samtliga nivåer i
systemet med stöd från SKL och staten.
En drivkraft för delaktighet från samtliga landsting och regioner är att från landets
samlade kompetens få tillgång till och bidra till det kunskapsstöd och stöd till
uppföljning som systemet på makro- och mesonivå kan bidra med till patientmötet på
hemmaplan.
Huvudmännens kunskapsstyrningsmodell bygger därmed på representation från
landsting och regioner i form av experter genom hela strukturen, på de olika nivåerna i
systemet. Från olika medicinska programgrupper eller motsvarande på mikronivå, till
medicinska samverkansgrupper eller motsvarande på mesonivån och vidare till
nationella samverkansgrupper på makronivå – landsting och regioner i samverkan.
Det finns representation i form av experter från samtliga sjukvårdsregioner i de
nationella programområdena och samverkansgrupperna. De olika
expertgrupperingarna på makronivå behöver hitta former för samverkan med relevanta
myndigheter, professions- och patientorganisationer.

Figur 3. Kunskapsstyrning i samverkan – hälso- och sjukvård. Matrismodell.
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Nationella programområden
Ett nationellt programområde består av experter med representation från samtliga
sjukvårdsregioner som har ett tydligt uppdrag och mandat att företräda regionen inom
det specifika sjukdoms-/organisatoriska området. Gruppen består av deltagare från alla
sjukvårdsregioner och en multiprofessionell sammansättning ska eftersträvas liksom
representativet från så väl sjukhus- som primärvård. Antalet deltagare som behövs för
att nå både representativitet och multiprofessionell sammansättning i de olika
programområdena kan variera.
Programområdets uppdrag är att leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt
fält. De har bland annat uppdraget att följa upp och analysera sitt område, göra
behovsanalyser, identifiera när det saknas kunskapsstöd och bidra i arbetet med
användning och utveckling av relevanta nationella kvalitetsregister. Analyser inom
fältet och förslag från enskilda programområden ska innehålla ekonomiska
värderingar som underlag för prioriteringar.
Programområdet kan ha behov av att tillsätta undergrupper för genomförandet av sitt
uppdrag, s.k. expert-/projektgrupper, som bistår programområdet inom ett specifikt
område och/eller i specifika frågor. Expert-/projektgrupper kan t.ex. bidra i
framtagande av nationella vårdprogram, delta i arbete med nationell och regional
nivåstrukturering samt bidra i diskussioner om kompetensförsörjning och e-hälsa.
T ex kan det vara ändamålsenligt att programområdet för Endokrina sjukdomar till sin
hjälp tillsätter en expertgrupp för diabetes med företrädare från samtliga regioner och
relevanta kvalitetsregister.
Primärvårdsperspektivet ska särskilt beaktas och patientinvolvering ska alltid
övervägas i de konkreta arbeten programområdena och dess expertgrupper initierar.
Programområdena har även i uppdrag att nära samverka med varandra i de områden
där det utifrån patientperspektivet bedöms nödvändigt. Detta blir särskilt viktigt
utifrån perspektivet multisjuklighet och i det förebyggande arbetet. Vidare ska de
programområden som avser diagnostik, vård och behandling utifrån en mer
organisatorisk aspekt genomföra sitt uppdrag i nära samverkan med de mer
medicinska områdena.
Nationella programområden tillsätts utifrån vad bedöms ge förutsättningar för en
effektiv kunskapsstyrning för hälso- och sjukvårdssystemet i sin helhet.
Programområden bildas initialt på aggregerad nivå dels med utgångspunkt i den
internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10-SE och dels utifrån ett antal områden
av mer organisatorisk karaktär (se lista nedan).
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Förslag till programområden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infektion
Cancer
Endokrina sjukdomar
Psykiska sjukdomar
Nervsystemet
Ögon
Öron/näsa/hals
Hjärta/kärl
Andningsorgan
Rörelseorganen
Hud/Venereologi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirurgi inkl. matsmältning
Urologi samt njure
Kvinnosjukvård och förlossning
Barn/Unga
Sällsynta sjukdomar
Tandvård
Nära vård
Akutvård
Medicinsk diagnostik
Rehabilitering och habilitering
Omvårdnad

Värdskapet för programområdena fördelas mellan regionerna. Ordförande blir den
expert vars region är värd. Ordförande fastställs av styrgruppen. Till varje
programområde finns det ett regionalt processtöd i form av en processledare som
tillsätts och finansieras av värdregionen. Den nationella stödfunktionen har i uppdrag
att stödja respektive programområdes processledare i arbetssätt och metodanvändning.
Programområdena behöver hitta former för samverkan med myndigheter i de fall de
har uppdrag kopplat till programområdets fält såsom t ex Socialstyrelsens nationella
riktlinjer.
Den programrådsstruktur som för närvarande arbetar på uppdrag av NSK-region
modifieras och införlivas i ovanstående programområden.
Utgångspunkten för programområdesstrukturen ligger i linje med hur det till stora
delar ser ut över landet idag vad gäller indelning av regionala och lokala medicinska
programgrupper eller motsvarande. Det får därför utgöra ett utgångsläge och en
grundstruktur för landstingen och regionernas gemensamma kunskapsstyrningsarbete
samt för den anpassning som behöver göras regionalt och lokalt. Införandetakten för
de olika programområdena kan se olika ut utifrån förutsättningar och nuläge. Regional
och lokal följsamhet till den gemensamma strukturens införandetakt ska eftersträvas.
Över tid kan det vara önskvärt och ändamålsenligt att ha en annan utgångspunkt för
programområdesstrukturen, en utveckling som då görs tillsammans över landet.
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Nationella samverkansgrupper
Nationella samverkansgrupper tillsätts initialt för följande sex områden: Metoder för
kunskapsstöd, Nationella kvalitetsregister, Uppföljning och analys, Läkemedel och
medicintekniska produkter, Forskning och Life Science samt Patientsäkerhet.
Uppdraget är att leda och samordna det nationellt gemensamma arbetet inom
området. Dessa samverkansgrupper bemannas med experter och företrädare från
respektive sjukvårdsregion samt från SKL. De sex samverkansgrupperna kan om det
bedöms relevant även bestå av företrädare från myndigheter och andra intressenter
antingen som ordinarie medlemmar alternativt som adjungerade. De kan även vid
behov knyta till sig expertgrupper, referensgrupper, nätverk etc.
Samverkansgrupperna utgår från områden där det i dagsläget finns nationellt
gemensamma strukturer och/eller arbeten. Samverkansgrupperna leds av en av de
regionala företrädarna alternativt av en regionalt oberoende samordnare. Arbetet
inom områdena sker i löpande samarbete med programområdena och övriga
samverkansgrupper i modellen.
Ordförande för respektive samverkansgrupp nomineras av gruppen och fastställs av
styrgruppen. Samverkansgrupperna behöver hitta former för samverkan med
myndigheter i de fall de har uppdrag kopplat till aktuellt område.
Samverkansgrupperna stöds av och samspelar med den nationella stödfunktionen i
dess arbete.
I takt med etableringen får det prövas om strukturen för samverkansgrupper behöver
modifieras eller om ytterligare samverkansgrupper behöver inrättas, t ex för tillfälliga
satsningar.
Metoder för kunskapsstöd
Samverkansgruppen för Metoder för kunskapsstöd liknar dagens Nationella
samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK-region). Samverkansgruppen fungerar
som en stödfunktion för programområdenas arbete med olika typer av nationella
kunskapsstöd. För behovsinventering, förankring och spridning kan
samverkansgruppen ha en referensgrupp bestående av flera regionala företrädare.
Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till exempel att;
 Ta fram arbetssätt för programområdena i sitt uppdrag att leda och samordna
kunskapsstyrningen inom sitt fält
 Hantera rutiner för nominering och bemanning i de olika programområdena
 Säkerställa jävsregler för ledamöter/experter i de olika programområdena med
tillhörande expert- och projektgrupper
 Ta fram arbetssätt för hur nationella vårdprogram utarbetas, förankras och sprids
 Ta fram arbetssätt för hur underlag för regional nivåstrukturering utarbetas,
förankras och sprids
Exempel på ett uppdrag som kan finnas kopplat till samverkansgruppen är arbetet
med Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Det är en viktig plattform och infrastruktur för
13
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att öka förutsättningar för jämlik vård genom att se till att vårdens medarbetare, var i
landet man än befinner sig, har smidig tillgång till bästa tillgängliga kunskap.
Nationella kvalitetsregister
Samverkansgruppen för Kvalitetsregister leder och samordnar det nationellt
gemensamma arbetet inom kvalitetsregisterområdet. Vilket uppdrag gruppen ska ha
och hur den ska vara sammansatt är ännu inte klart då Styrgruppen för nationella
kvalitetsregister har tillsatt en särskild projektgrupp för att ta fram förslag om
Framtidens kvalitetsregister. Det förslaget ska vara klart vid utgången av mars och
kan komma att påverka utformningen av aktuellt samverkansområde och dess
uppdrag.
Uppföljning och analys
Samverkansgruppen för Uppföljning och analys leder och samordnar det nationellt
gemensamma arbetet inom uppföljningsområdet för hälso- och sjukvård. Gruppen
hanterar och bereder frågor som rör utveckling, drift och förvaltning avseende
registrering, insamling, lagring, presentation och analys av vårddata för olika
ändamål. Ett viktigt uppdrag för gruppen är att, tillsammans med kompetens och
resurser på SKL, ta fram underlag och bistå programområdena i deras analyser inom
sitt fält.
Samverkansgruppens ledamöter har expertkunskap eller ansvarig roll för uppföljning
inom sitt landsting/regionen. Företrädare från myndigheterna, i första hand
Socialstyrelsen, bör knytas till gruppen. Gruppens bildande och nya arbetsformer kan
innebära att existerande nätverk inom uppföljningsområdet slås ihop eller får
förändrade roller.
Viktiga frågeställningar och utvecklingsområden för samverkansgruppen är bl. a;
 Vilka datainsamlingar ska avvecklas, bestå eller utvecklas?
 För vilka sjukdomstillstånd och ur vilka kvalitetsaspekter saknas det data och bra
data? Vilka brister är så viktiga att nya datainsamlingar bör göras, och hur?
 Utveckling och ställningstagande till olika presentationslösningar, både för att
undvika merkostnader och för att underlätta för användare.
 Utveckling av rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet.
Exempel på aktuella datainsamlingsområden;
 Väntetider i Vården; väntetidsrapporteringen
 Nationell Patientenkät
 Hälso- och sjukvårdsbarometern
 Standardiserade vårdförlopp i cancersjukvård
 Patientsäkerhet; punktprevalensmätning, markörbaserad journalgranskning, VRI
mm
 Vårdplatsanvändning; överbeläggningar, utlokaliseringar, utskrivningsklara
patienter
 Slutenvårdsdatabasen; slutenvårdsanvändning för individer 65 år och äldre
 KPP-databasen
14
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Verksamhetsstatistik
PrimärvårdsKvalitet
Utvidgad tillgänglighet i primärvården
Infektionsverktyget (genom Inera)

Berörda tjänstemän på SKL stödjer samverkansgruppens arbete genom att inom
ramen för det nationellt gemensamma arbetet samla in och sammanställa data,
utveckla insamlingssätt, arbeta med utveckling av nya indikatorer och utveckla
presentationsytor utifrån bland annat datainsamlingsområdena ovan.
Läkemedel och medicintekniska produkter
Samverkansgruppen för Läkemedel och medicintekniska produkter leder och
samordnar det nationellt gemensamma arbetet inom området.
Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till exempel att leda och
samordna;
 Arbetet med landstingens samverkansmodell för läkemedel med ordnat införande
av nya läkemedel, gemensamma prisförhandlingar och upphandlingar
 NT-rådets arbete med förankring och kommunikation till programområden i
samband med rekommendationer av nya läkemedel, som kan få en inverkan på t
ex nationella vårdprogram
 Samverkan med läkemedelskommittéerna
 Samverkan vid införande av nya medicintekniska produkter. Exempelvis
utveckla kanaler till programområden för att identifiera nya produkter där
samverkan krävs (horizon scanning), kommunikation av nationella
kunskapsunderlag och rekommendationer, förankring av gemensamma
rekommendationer, samverkan kring uppföljning och koordinering av
kommunikation gällande nya medicintekniska produkter
 Arbetet med att initiera utveckling av kunskapsunderlag som stöd för beslut om
införande, t.ex. förenklade HTA-analyser som kan utvecklas av ett landsting för
alla landstings räkning
 Arbetet med att föra dialog med upphandlingsnätverk för medicinsk teknik
Till sin hjälp kan samverkansgruppen utse expert- och projektgrupper,
referensgrupper, nätverk etc.
Berörda tjänstemän på SKL bistår i samordningen av redan etablerade nätverk och är
stöd till det löpande arbetet i landstingens samverkansmodell för ordnat införande av
läkemedel.
Forskning och Life Science
Samverkansgruppen för Forskning och Life Science leder och samordnar det
nationellt gemensamma arbetet inom området.
Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till exempel att;
 Bistå Nationell styrgrupp för ALF (representanter från Universitetslandsting och
statliga representanter med syfte att föreslå hur den forskning som bedrivs med
ALF-medel ska utvärderas samt följa resultatet)
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Samordna landstingens FoU-chefer i ett nätverk. Nätverket har som uppdrag att
följa och samordna utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens FoU i landsting
och regioner, dela erfarenheter och problem samt initiera och driva strategiska
utvecklingsfrågor
Bistå i frågor avseende nationella satsningar som exempelvis klinisk
behandlingsforskning, nationell samordning av kliniska studier och andra
nationella initiativ
Omvärldsbevaka
Stödja koppling mellan programområden och regionala forskningsnoder

Till sin hjälp kan samverkansgruppen utse expert- och projektgrupper,
referensgrupper, nätverk etc.
Patientsäkerhet
Samverkansgruppen för Patientsäkerhet fungerar som en stödfunktion för det
nationellt gemensamma patientsäkerhetsarbetet. För behovsinventering, förankring
och spridning har samverkansgruppen bl. a ett patientsäkerhetsnätverk med
kontaktpersoner från samtliga landsting och regioner och län. Samverkansgruppen
möter kontinuerligt myndigheterna, i första hand Socialstyrelsen.
Inom ramen för samverkansgruppens uppdrag ligger till exempel att;
 Stödja utveckling, drift och förvaltning av ett antal evidensbaserade åtgärdspaket
som rör patientsäkerhet
 Stödja utveckling, drift och förvaltning av uppföljningssystem kopplat till
patientsäkerhet t ex punktprevalensmätningar, överbeläggningsuppföljning,
infektionsverktyget osv
 Sammanställa analys och lägesrapporter
 Stödja ledning- och styrning för patientsäkerhet genom t ex nationellt ramverk
för patientsäkerhet
Berörda tjänstemän på SKL bistår samverkansgruppen i olika aktiviteter som rör
kunskapsstöd, uppföljning, utveckling och ledarskap inom patientsäkerhetsområdet.
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Nationell stödfunktion
En nationell stödfunktion tillsätts med uppdrag att stödja programområdena och
samverkansgrupperna i deras arbete. Med det menas att ge stöd till
samverkansgrupperna och de regionala processtöden i programområdena genom att t
ex;
 Bidra med koncept, mallar och till ett likartat arbetssätt inom strukturen
 Säkra strukturens inre samverkan dvs. att programområdena hittar former att
samverka mellan sig samt med och mellan samverkansgrupperna
 Samspela med och stödja samverkansgrupperna och beredningsgruppen i
beredning av underlag för beslut och ställningstagande i styrgruppen
 Skapa mötesplatser och tillhandhålla plattform för informationsspridning, med
utgångspunkt från SKL för regioner och landsting i samverkan
 Vara ett administrativt stöd till styrgruppen, inklusive en sekreterarfunktion
 Hantera processen för verksamhetsplaner, budget och inhämtningen av
gemensamma medel för modellen
 Säkra att programområdena och samverkansgrupperna bemannas med SKLrepresentation där det bör/ska finnas
 Bidra med kompetens i drift, förvaltning och utveckling inom de olika programoch samverkansområdena
Den nationella stödfunktionen utgår ifrån och bemannas i första hand från SKL.

Regionala strukturer
En förutsättning för att kunskapsstyrningsmodellen ska nå maximal nytta är att
huvudmännen möter upp med lokala och regionala kunskapsorganisationer som
initierar frågor för nationella samverkan samt kan ta emot, anpassa och omsätta det
som tas fram nationellt, så att det når hela vägen ut till patientmötet. Lokalt och
regionalt finns det redan idag olika medicinska programgrupper, samverkansgrupper
och kunskapsstyrningsorganisationer som blir viktiga samarbetsytor. För att
underlätta samverkan ytterligare behöver landsting och regionerna se över och
anpassa sina kunskapsstyrningsorganisationer till den nationella programområdesoch samverkansstrukturen, i syfte att få styrka genom hela systemet.
Kunskapsstyrningsorganisationen på regionalnivå behöver bli stark för att kunna
bidra till det nationellt gemensamma arbetet, för att förankra i sjukvårdsregionen,
föra ut kunskapen och stödja implementeringen. Den regionala och lokala nivån är
vidare helt avgörande för att identifiera behov av förändring och behov av gemensam
nationell samverkan.
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Styrmodell
Ledningen på makronivå har en viktig uppgift i att stödja och verka för en
kunskapsbaserad och jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Styrmodellen för
huvudmännens kunskapsstyrning behöver ge stöd för samverkan i hela systemet,
över hela landet. Det behöver ges förutsättningar för nationellt gemensamt och
samordnat arbete med framtagande av målgruppsanpassade kunskapsunderlag och
uppföljningar. Styrmodellen ska bidra till att peka ut och hålla gemensam riktning för
landstingens kunskapsstyrningsarbete i samverkan.

Strategisk styrgrupp
En strategisk styrgrupp tillsätts - styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS).
Styrgruppen ska verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och
professionen och att den är samordnad, effektiv, ändamålsenlig och användbar. Det
motsvarar det uppdrag Rådet för styrning med kunskap har utifrån statens ansvar och
roll gentemot huvudmännen. Styrgruppens sammansättning och dess möten avser
även att vara ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i dessa
frågor på tjänstemannanivå. Styrgruppen bör finna former för strategiska
samverkansmöten med staten, t ex. i form av Rådet för styrning med kunskap.
Uppdraget för styrgruppen är att godkänna verksamhetsplaner, fördela och följa upp
de gemensamma medlen, hålla riktningen utifrån vision- och målbeskrivning och
göra horisontella prioriteringar för kunskapsstyrningsfältet. Styrgruppen beslutar om
nya och eventuell avveckling av programområden samt justeringar i
programområdesstrukturen för att säkerställa ändamålsenlighet och följsamhet till
utvecklingen inom hälso- och sjukvården.
Styrgruppen får sitt uppdrag och mandat från politiken. SKL:s politik beslutar om en
rekommendation till landsting och regioner om att ta politiskt inriktningsbeslut om
styrgruppens uppdrag, mandat och den finansiella ram som styrgruppen råder över
för det gemensamma arbetet. Nuvarande finansiella ram finns beskriven i aktuellt
underlag men kan behöva justeras över tid. Sjukvårdshuvudmannens politiska
ledning rekommenderas vidare att utse landstings-/regiondirektören till ombud för
hantering av frågan framåt.
Styrgruppen säkrar att strukturen följs upp kontinuerligt gällande innehåll och
funktionssätt liksom dess ekonomiska konsekvenser.
Styrgruppen bemannas med representanter från tjänstemännens chefsnätverk på
följande sätt:
 Två representanter från landstingsdirektörsföreningen
 Fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
Samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade. Utöver dessa representanter
ingår:
 En representant från SKL, förslagsvis direktören för avdelningen för vård och
omsorg
18

Page 241 of 352

2017-02-23

19 (25)

Styrgruppens ledamöter, samt dess ordförande, utses av landstings- och
regiondirektörer i enlighet med uppdraget som ombud för huvudmannen, med
undantag för representanten för SKL, vilken utses av förbundets verkställande
direktör. Vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter.
En sekreterarfunktion bemannas från SKL. Representanter från
ekonomidirektörsnätverket, personaldirektörsnätverket och
informationsdirektörsnätverket adjungeras.
Styrgruppen utser vid behov ett arbetsutskott som bemannas utifrån gruppen med
minst två av hälso-och sjukvårdsdirektörerna, SKL:s representant samt sekreterare.
Uppdraget är att hantera löpande ärenden och frågor för styrgruppens räkning.
Styrgrupp och arbetsutskott behöver hitta former för samverkan med relevanta
myndigheter, professions- och patientorganisationer.
Styrgruppen avrapporterar löpande till hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket och
landstingsdirektörsföreningen.

Beredningsgrupp
En beredningsgrupp tillsätts av styrgruppen. Beredningsgruppen stödjer
styrgruppen i dess uppdrag genom att ta emot och bereda underlag från
programområdena inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut
i styrgruppen. Uppdraget sker i samspel med samverkansgrupperna och den
nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och
stödja samordning mellan programområden och mellan programområdena och
samverkansgrupperna. Gruppen har även en viktig funktion i att säkra och
stödja perspektiv så som t.ex. vårdkedjor, multisjuklighet och ekonomisk
värdering in i programområdenas arbete samt att förankra pågående arbete ut i
respektive region.
Beredningsgruppen består av representanter från samtliga sjukvårdsregioner.
Styrgruppen beslutar om beredningsgruppens sammansättning och omfattning
utifrån behov.
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Figur 4. Styrmodell för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning – hälso- och
sjukvård.

Politiken
För politiken nationellt, regionalt och lokalt kan strukturen ge stöd och underlag för
att leda och styra mot en mer jämlik och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Utifrån
analyser inom samverkansstrukturen, med hela landets kunskap och data som
underlag, kan politiska beslutsunderlag tas fram för den egna regionala och lokala
planeringen och prioriteringen. Därmed ges förutsättningar för mer kraftfulla och
underbyggda analyser och underlag om t.ex. utvecklingen av en mer jämlik vård.
En nuvarande viktig politisk gruppering för styrgruppen att ge stöd och underlag till
är Huvudmannagruppen i sin formaliserade dialog med staten om huvudmännens
behov av och former för statlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Genom att huvudmannagruppens uppdrag nu föreslås sammanlänkas
med SKL:s ordinarie politik ges förutsättningar för att förankringen mellan SKL:s
medlemmars politiska dialog och medlemmarnas tjänstemannadialog – i form av
styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (hälso- och sjukvård) – blir starkare.
De regionala och lokala kunskapsorganisationerna förser aktuell politik med
underlag utifrån den samlade kunskapen och analysen, nedbruten utifrån relevanta
geografiska områden.
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SKL:s politik, Huvudmannagruppen och den regionala/lokala politiken har i sin tur
sedan former för dialog med rikspolitiken.

Huvudmännen och statens styrgrupp för nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister är avgörande för att på olika nivåer i systemet kunna
följa, jämföra och lära av vårdens resultat. Stora satsningar har gjorts och görs även
framåt från staten, huvudmännen och vårdens personal för att det ska finnas
kvalitetsregister som stöd och stimulans för en bättre hälso- och sjukvård.
Styrgruppen för nationella kvalitetsregister har utsett en projektgrupp för Framtidens
kvalitetsregister med uppdraget att ta fram förslag på hur kvalitetsregistersystemet
kan utvecklas och bli en integrerad del av kunskapsstyrningen och uppföljningen av
svensk hälso- och sjukvård. Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS)
behöver nära samverka med nuvarande och en framtida styrgrupp för de nationella
kvalitetsregistren. Inom ramen för kunskapsstyrningsmodellen tillsätts en särskild
samverkansgrupp för kvalitetsregister (se ovan under Samverkansgrupp för
Nationella kvalitetsregister) med en tillhörande stödfunktion för den nationella
samordningen och administrationen.
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Finansiering
Bakgrund
Under 2014 tog landsting och regioner beslut om att gemensamt etablera och
finansiera ett antal samverkansstrukturer, eller långsiktiga stödstrukturer. Det handlar
om samverkansmodell för ordnat införande inom läkemedelsområdet, en gemensam
stödstruktur för Nationell Patientenkät och den nationella programrådsstrukturen.
Utveckling av samverkan, samordningen och innehållet i strukturerna har byggts upp
under ett antal år med hjälp av statlig finansiering.
Det finns även andra samverkansstrukturer som utvecklats de senaste åren,
exempelvis inom ramen för cancersatsningen med RCC i samverkan samt Nationella
kvalitetsregister som finansieras gemensamt av stat och landsting. Satsningarna drivs
via överenskommelser mellan staten och SKL.
För Nationella kvalitetsregister löpte den femåriga gemensamma satsningen från
landstingen och staten ut den 31 december 2016. Under 2017 är det ett övergångsår
där en projektgrupp, utsedd av styrgruppen för kvalitetsregister, har uppdraget att ta
fram förslag om Framtidens kvalitetsregister som en integrerad del av
kunskapsstyrningssystemet.
Satsningen på cancerområdet pågår till och med 2018 och inför avslutningen bör det
finnas en långsiktig plan för den stödjande strukturen och gemensamma arbetet och
det bör, så långt som möjligt, integreras i den sammanhållna strukturen för
kunskapsstyrning.
Inom området psykisk hälsa och ohälsa har det under flera år gjorts satsningar genom
överenskommelser mellan staten och SKL. Överenskommelsen för 2017 har en
liknande inriktning som tidigare men utgör också utgångspunkten för arbetet de
närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.
Området psykisk hälsa avses vara en integrerad del av huvudmännens
kunskapsstyrningsmodell, på alla nivåer i systemet, med utgångspunkt i pågående
arbete och struktur.

En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Finansiering nationellt gemensamt
I och med beslutet om en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning står landsting
och regioner för en långsiktig finansiering av den verksamhet och de funktioner de
vill samordna med stöd av SKL på aktuellt område. I strukturen integreras nuvarande
samverkansstrukturer som tidigare beslutats om. Det ger förutsättningar för en
helhetssyn, att stödet och tjänsterna tillhandahålls på ett effektivt, sammanhållet och
ändamålsenligt sätt samt att ledningen och styrningen blir tydlig.
Finansieringen för de nationella delarna inom strukturen sker genom de
landstingsgemensamt avsatta medlen som finns beslutade (se bilaga 1) med
eventuella tillägg av statliga medel via överenskommelser mellan SKL och staten.
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De landstingsgemensamma medlen för nationella samverkansstrukturer inom aktuellt
område, med stöd av SKL, består i nuläget av följande delar och nivåer:
Kunskapsstöd
 Nationella programrådsstrukturen (7 miljoner/år)
 Biobanksrådet (0,8 miljoner/år)
 Landstingens samverkansmodell för ordnat införande av läkemedel
(11 miljoner/år)
Uppföljning, Öppna jämförelser och analys
 Stöd till uppföljning, Öppna jämförelser och analys (30 miljoner/år)
 Stödstruktur för Nationell Patientenkät (5,3 miljoner/år, 2015-2018)
 Nationella kvalitetsregister (100 miljoner/år)
Totalt: 154 100 000 kr
Kostnaden fördelas per landsting och region utifrån befolkningsmängd.
Medel som landstingen långsiktigt gemensamt avsätter för
kunskapsstyrningsstrukturen behöver på sikt bli mer av en ”totalpott”.
Finansieringsnivån höjs årligen utifrån LPI-index (exkl. läkemedelskostnader).
Särskilda satsningar eller utökning av den gemensamma finansiella ramen tas beslut
om i särskild ordning. Utifrån de gemensamma medlen kan styrgruppen göra
fördelning och prioritering med visionen som ledstjärna.
Staten har över tid bidragit med medel, och gör så fortfarande, för
utvecklingsinsatser av olika slag. I de fall staten, genom överenskommelser mellan
SKL och staten, finansierar en uppbyggnad inom ett område där huvudmännen
långsiktigt förväntas stå för förvaltning och fortsatt utveckling så behöver det göras
hållbart från början. Förutsättningar för hållbarhet är bland annat att det inte görs för
stort, för kostnadsdrivande och att det inte går bredvid linjen och befintliga
strukturer.
Finansiering regionalt och lokalt
Utöver finansieringen för det nationellt gemensamma står landstingen för kostnader
för den avgörande kunskapsstyrningsorganisationen regionalt och lokalt. Landsting
och regioner behöver avsätta resurser till att bemanna och processleda nationella
programområden samt bemanna samverkansgrupper och styrgrupp.
Landstingen kan genom en gemensam struktur enklare fördela arbete över landet,
alla behöver inte göra allt och man kan ”byta tjänster” med varandra. I takt med att
en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning byggs upp ska landstingen kunna
växla över en del arbete som i nuläget sker på hemmaplan till nationell nivå.
Landstigen behöver gå igenom sina grupperingar och deras uppdrag för att undvika
dubbelarbete, inom en nivå och mellan nivåer.
Nytta behöver över tid kunna ”räknas hem” i form av en vård av högre kvalitet, som
ges utifrån bästa möjliga tillgängliga kunskap, är mer jämlik över landet och det med
hjälp av ett mer resurseffektivt samlat system.
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Utvecklingsinsatser som övergår i långsiktig förvaltning
Med stöd av medel via överenskommelser mellan staten och SKL bedrivs nationellt
gemensamma utvecklingsprojekt. Ofta drivs projekten av SKL, tillsammans med
landsting och regioner. Vissa projekt avslutas men för några behövs det beslut om
långsiktig förvaltning och finansiering. Projekt som berör kunskapsstyrningsområdet,
och som ska leva kvar i olika former, behöver integreras i modellen. Vid behov av
utökad gemensam finansieringsram tas beslut i särskild ordning. Redan vid beslut om
att starta upp ett projekt bör förvaltningsfrågan finnas med.
Exempel på ett pågående projekt som närmar sig sitt slut och där beslut om
långsiktig hantering och finansiering behöver tas är följande:
Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en utvecklingsinsats där SKL, tillsammans med
landsting och regioner, samordnar ett arbete för att ta fram gemensamma nationella
kliniska kunskapsstöd - innefattande diagnos- och behandlingsrekommendationer.
Arbetet har bedrivits sedan 2015 och har sin grund i den förstudie från 2014 som
både visade på ett stort behov av verksamhetsnära kunskapsstöd i primärvården och
på vinster i att samordna utvecklingen. Arbetet bedrivs som projekt, genom en
överenskommelse mellan SKL och regeringen kring insatser för att förbättra vården
för personer med kroniska sjukdomar, under åren 2015-2017.
Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en viktig plattform och infrastruktur för att öka
förutsättningar för jämlik vård genom att se till att vårdens medarbetare, var i landet
man än befinner sig, har smidig tillgång till bästa tillgängliga kunskap.
Infrastrukturen är uppbyggd för att kunna hantera utvecklingen mot allt mer
strukturerad information som omfattar även beslutsstödsdelar, och för att
informationen ska kunna överföras automatiskt för att presenteras i framtida
vårdinformationssystem. Innehållsmässigt är kunskapsstöd för primärvården det
första som tas fram, men avsikten är att infrastrukturen ska kunna användas oavsett
område och därför testas den även inom specialiserad vård genom ett delprojekt
inom barnmedicin.
Avsikten är att plattformen och arbetet blir en integrerad del av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning inför 2018 – för en långsiktig förvaltning, utveckling
och finansiering av i första hand landsting och regioner. SKL och Inera arbetar med
att ta fram former för förvaltningen. Avsiktsförklaring gällande långsiktig
finansiering, på totalt 13,8 miljoner/år, går ut till landsting och regioner för
ställningstagande under mars månad.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1428
Handläggare: Johanna Bergström, miljöenheten
Datum: 2017-09-19

Regionstyrelsen

Miljömålslöften för Region Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens beslutar
att godkänna Miljömålslöften för Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Kronoberg har blivit ombedda att teckna miljömålslöften med
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet med att teckna miljömålslöften är att sätta
fokus på vissa delar i det regionala miljömålsprogrammet där Region Kronoberg
har ett ansvar.
Löftena ska utgå från åtgärdsprogrammet till de regionala miljömålen. Inom
Region Kronobergs verksamheter föreslås 7 åtgärder inom områdena livsmedel,
kollektivtrafik, kemikaliexponering hos barn, läkemedels miljöpåverkan, förbättrad
bredbandsinfrastruktur och kollektivtrafik.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Förslag till beslut – Miljömålslöften för Region Kronoberg
Miljömålslöften för Region Kronoberg
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2017-08-06
Miljöenheten
Johanna Bergström

Förslag till miljömålslöften för Region Kronoberg
Ärendet
Föreslås att regionstyrelsen godkänner förslag till miljömålslöften för Region
Kronoberg.
Syfte
Syftet med att teckna miljömålslöften är att sätta fokus på miljömålsarbetet i länet.
För Region Kronoberg är det ett tillfälle att lyfta positiva åtgärder och synliggöra
vårt miljöarbete.
Bakgrund
Region Kronobergs uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i
Kronoberg och vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional
utveckling. Region Kronobergs verksamhet påverkar miljön genom användning
av förbrukningsmaterial, kemikalier, läkemedel, livsmedel, energi och transporter
samt genom infrastrukturplanering och kollektivtrafik.
Det övergripande målet med regionens miljöarbete är att bidra till en hållbar
utveckling både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Drivkraften i miljöarbetet är
att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer vilket är en
förutsättning för ett gott liv i ett livskraftigt län, Region Kronobergs vision och
utgångspunkt för all verksamhet.
Miljömålslöften
Region Kronoberg har blivit ombedda att teckna miljömålslöften med
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Samtliga kommuner har tecknat miljömålslöften
och på senaste styrelsemötet med GreenAct, där Region Kronoberg ingår,
föreslogs att styrgruppsmedlemmarna också skulle teckna löften.
Löftena ska utgå från åtgärdsprogrammet till de regionala miljömålen. Där finns
bl.a. åtgärder inom områdena transporter, kemikalieanvändning, lustgasrening,
förnybar energi, minskat avfall m.m.
Inom Region Kronoberg föreslås 7 åtgärder inom olika områden inom
verksamheten. Åtgärderna är förankrade med berörda verksamheter i
organisationen och majoriteten utgår från befintliga styrdokument såsom
miljöprogram och länstransportplan.
1. Hållbarhetsprogram för 2019-2022
2. Hållbara livsmedel
3. Förbättrad bredbandsinfrastruktur
4. Attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken
5. Bidra till en hållbar mobilitet på arbetsplatser i länet
6. Minska miljöpåverkan från läkemedel
7. Minska barns exponering av hälsoskadliga kemikalier
Handlingsplan Tobak
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Nedan följer en sammanfattning av bakgrunden till löftena. Löftena i sin helhet
finns i bifogat dokument Miljömålslöften Region Kronoberg.
1 Hållbarhetsprogram för 2019-2022

Region Kronoberg ska under 2018 ta fram ett hållbarhetsprogram för perioden
2019-2022. Hållbarhetsprogrammet ska utgå ifrån de sociala, ekologiska och
ekonomiska aspekterna i Agenda 2030 och omfatta de frågor som Region
Kronoberg har direkt rådighet över, t.ex. i vår roll som vård- och servicegivare,
arbetsgivare, samhällsaktör, ledare och medarbetare. Målen i
hållbarhetsprogrammet ska genomsyra hur vi bedriver vår verksamhet och
konkretisera Region Kronobergs arbete för att leva upp till den regionala
utvecklingsstrategin, miljöprogram, regionala miljömål och den länsgemensamma
folkhälsopolicyn.
Koppling bl.a. till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion, nr 4, 22 och 67 tema
Klimat och Energi, samt nr 1, 3 och 4 tema Hälsa i miljöarbetet.
2 Hållbara livsmedel

Att regionen köper ekologiska livsmedel bidrar till minskad spridning av kemiska
bekämpningsmedel till yt- och grundvatten och främjar den biologiska
mångfalden. Målet är att ekologiska livsmedel ska stå för 60 % av den totala
livsmedelskostnaden år 2018. Region Kronoberg strävar också efter en bred
konkurrensutsättning där även mindre lokala leverantörer har möjlighet att lämna
anbud. Detta görs bland annat genom att dela upp stora upphandlingar i mindre
delar samt genom riktad information till lokala livsmedelsproducenter. Stöd för
löftet finns i miljöprogrammet och i Region Kronobergs budget att dela
upphandlingar i mindre delar.
Koppling till åtgärd nr 3 tema Hälsa i miljöarbetet och nr 27 tema Klimat och
Energi.
3 Förbättrad bredbandsinfrastruktur

Med utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret kommer Region Kronoberg
att utveckla en regional modell för utbyggnad och drift av bredbandsinfrastruktur
under 2017. Ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad ska tas fram under
2018. Region Kronoberg finansierar detta genom att avsätta medel i budget 20182020. Stöd för löftet finns i: ”Modell för helt uppkopplat Kronoberg”.
Koppling till åtgärd nr 58, tema Klimat och Energi.
4 Attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken

Region Kronobergs mål är att resandet i linjetrafik ska uppgå till 10,6 miljoner
resenärer med en marknadsandel på 12.5% år 2020. Fram till 2020 kommer
Region Kronoberg bland annat genomföra följande aktiviteter med syfte att nå
målen:
 Utöka busstrafiken i regionen.
 Förbättra kundnära trafikinformation.
 Införa wifi i regiontrafiken.
 Genomföra riktade marknadskampanjer.
 Upprusta Öresundstågen.
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Stöd för löftet finns i Länstransportplanen. Koppling till åtgärd nr 56, Ge
kollektivtrafikresor ökad attraktivitet, nr 67, tema Klimat och Energi.
5 Bidra till en hållbar mobilitet på arbetsplatser i länet

Region Kronoberg kommer under 2017-2020 driva projektet Hållbar Mobilitet i
Gröna Kronoberg i samverkan med Energikontor Sydost. Genom projektet
kommer länets kommuner, länsstyrelsen och andra större arbetsgivare få ökad
kunskap och verktyg för att främja hållbara tjänsteresor, arbetspendling och
godstransporter i sin verksamhet. Region Kronoberg kommer själva delta i
projektet som en av arbetsplatserna.
Projektet finansieras av regionala utvecklingsmedel 1:1 och ERUF-medel. Intresse
att delta i projektet som arbetsgivare finns hos nyckelverksamheter såsom
transportavdelningen och Länstrafiken.
Koppling till åtgärderna 14, 54, 60, och 63 i tema Klimat och Energi.
6 Minska miljöpåverkan från läkemedel

Region Kronoberg är den största aktören i länet att hantera läkemedel. Många
läkemedel bryts inte ner i kroppen och kan därmed nå vattenmiljön via
avloppssystemet. Region Kronoberg arbetar för att minska miljöbelastningen från
läkemedel utan att påverka patientnyttan. Detta görs t.ex. genom att miljöhänsyn
tas vid läkemedelsrekommendationer, att använda fysisk aktivitet på recept som
komplement eller alternativ till läkemedel samt genom att utbilda förskrivare i
läkemedels miljöpåverkan. En webbutbildning med särskilt fokus på läkemedel
har även tagits fram och är tillgänglig för samtliga anställda i Region Kronoberg.
Stöd för löftet finns i miljöprogrammet.
Koppling till åtgärd nr 4, tema Hälsa i miljöarbetet.
7 Minska barns exponering av hälsoskadliga kemikalier

Region Kronoberg ska arbeta för att minska barns exponering av hälsoskadliga
kemikalier. Detta görs genom information till föräldrar i samband med besök på
BVC och barnmorskemottagningar samt genom att rensa ut leksaker med skadliga
ämnen i väntrum och vårdmottagningar.
Flera kommuner i länet har tecknat löften om en giftfri förskola och flera
landsting/regioner i landet genomför utrensning av leksaker i väntrum. Under
2016 utbildades BVC-sköterskor och barnmorskor inom Region Kronoberg i hur
barn och gravida/foster påverkas av kemikalier i vardagen och arbetslivet.
Förslaget är att gå vidare med att informera föräldrar och se över leksaker i
väntrum samt belöningsleksaker. Stöd för åtgärden finns hos BVC-samordnare
samt ledningen för kvinnokliniken. En handlingsplan för att genomföra
åtgärderna i löftet är antagen i hälso- och sjukvårdsnämndens ledningsgrupp.
Åtgärder bedöms rymmas inom befintlig budget.
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion.
Kostnader
Åtgärderna för miljömålslöften för Region Kronoberg ryms inom befintlig
budget.
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Bilaga:

Miljömålslöften Region Kronoberg
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1633
Handläggare: Annika Magnerot
Datum: 2017-08-29

Regionstyrelsen

Samverkansöverenskommelse för Idrott och folkhälsa
2018-2020

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Regionstyrelsen
besluta
att godkänna överenskommelse mellan Smålandsidrotten och Region Kronoberg
att anslå 150 000 kr för år 2018, år 2019, år 2020
att medel anslås ur basdelenhet 5212001

Sammanfattning
Idrott och folkhälsa är en samverkan mellan Smålandsidrotten och landstinget i
Kalmar, Region Jönköpings län och Region Kronoberg som har pågått i
treårsperioder sedan år 2000. Denna överenskommelse avser åren 2018 till 2020.
För genomförandet avsätter respektive landsting/region 150 000 kr årligen och
Smålands Idrottsförbund 200 000 kronor årligen. Smålands Idrottsförbund
avsätter en högre summa per år än under tidigare samverkansöverenskommelser.
Överenskommelsen innehåller en handlingsplan med insatser som ska genomföras
för olika målgrupper med syfte att via föreningsidrott öka den fysiska
aktivitetsnivån och ge en ökad rörelserikedom. De insatser som ska genomföras är
indelade i fyra områden: 1) allmänna insatser 2) insatser riktade gentemot barn och
ungdomar 3) breddad och riktad motionsverksamhet 4) insatser som vänder sig till
seniorer. Alla fyra områden kommer att följas upp.
Smålandsidrotten har ansvaret för att leda och genomföra det operativa arbetet
med de planerade insatserna i samverkansöverenskommelsen.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Samverkansöverenskommelse Idrott och Folkhälsa 2018-2020
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Samverkansöverenskommelse- Idrott och folkhälsa 2018-2020
Idrott och folkhälsa är en samverkan mellan Smålandsidrotten (Smålands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna Småland) och regioner/landsting i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län och har
pågått i treårsperioder sedan år 2000. Samverkansarbetet har redovisats och utvärderats årligen och
sammantaget visar det på ett lyckat samarbete. Förhoppningen är att detta angelägna arbete kan
fortsätta tillsammans och därför presenteras här en samverkansöverenskommelse för att utveckla
folkhälsan i Småland 2018-2020.

Idrott och rörelse stärker folkhälsan
En god folkhälsa handlar om att hälsan bör vara så bra som möjligt, men även att den ska vara jämlikt
fördelad. Regeringen har ett långsiktigt mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en
generation. För att uppnå denna ambition måste jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet
tydliggöras och genomsyra folkhälsoarbetet på alla nivåer menar Folkhälsomyndigheten.
I den senaste folkhälsorapporten, Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017, framkommer att hälsan i
flera avseenden har blivit bättre, men hälsan är däremot inte jämnt fördelad i befolkningen och
ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar. Det existerar en social skillnad i hälsa som innebär att
människors hälsa generellt sätt är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på
att den sociala skillnaden har vuxit under de senaste tio åren och även bidragit till ökade kostnader
för sjukvård och sjukförsäkring. Därför är den ökade hälsoklyftan angelägen att bearbeta och utgör
en aktuell samhällsutmaning.
Ett av de bästa och mest kostnadseffektiva sätten för att få fler att må bättre är ett ökat deltagande i
idrott och fysisk aktivitet. Det finns starka samband mellan fysisk aktivitetsnivå och ett stort antal
hälsoaspekter, allt från självskattad hälsa till olika riskfaktorer för ohälsa, sjukdomar och förtida död.
I detta sammanhang är ”physical literacy/rörelserikedom” ett viktigt begrepp. Det handlar dels om
att ha motivation, självförtroende, kunskap och förståelse för och om fysisk aktivitet, dels om att ha
kroppslig kompetens för att kunna vara fysiskt aktiv genom hela livet.
För att möjliggöra ett gott liv för alla är det nödvändigt att förståelse för, och tillämpning av, rörelse
blir en integrerad del av uppväxten, men också att det ges möjlighet att vara fysiskt aktiv under
vuxenlivet. Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler vuxna och
äldre tränar skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i sjukvårds- och
sjukskrivningskostnader.
Här följer en handlingsplan för samverkansöverenskommelsen Idrott och folkhälsa 2018-2020.
Handlingsplanen är omfattande och innehåller många olika insatser. Inför respektive verksamhetsår
görs prioriteringar av vilka insatser som ska genomföras och det sammanställs i en årlig
verksamhetsplan. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering kommer att göras av aktiviteterna i
handlingsplanen.
Samverkansöverenskommelsen innebär att respektive landsting/region avsätter 150 00 kr årligen och
Smålands Idrottsförbund 200 000 kr årligen under treårsperioden 2018-2020.
Smålands Idrottsförbund, 2017-08-28

Rickard Strandberg
Distriktsidrottschef

Karin Carlsson
Verksamhetsledare

Linda Odqvist
Projektledare
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Handlingsplan
Handlingsplanen för samverkansöverenskommelsen Idrott och folkhälsa 2018-2020 innehåller
insatser som ska genomföras för olika målgrupper med syfte att via föreningsidrott öka den fysiska
aktivitetsnivån och ge en ökad rörelserikedom.
Handlingsplanen har arbetats fram av en operativ grupp med representanter från alla fyra
samverkanspartners – Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och
Smålandsidrotten. Den har även diskuterats och förankrats på strategisk nivå med folkhälsoansvariga
från respektive part.

Allmänna insatser










Utbilda idrottsföreningar och idrottsförbund i rekommendationer om fysisk aktivitet för olika
åldersgrupper, behovet av rörelserikedom och allsidig träning samt hur de kan spela en viktig
roll. Utbildningen kan ske via informationsfilmer, tematräffar och nya studiematerial.
Ge möjlighet till utbildning för ledare i arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR) via fysiska
utbildningar och en digital ledarutbildning. Dessutom genomföra inspirationsträffar med
utbildade ledare i Fysisk aktivitet på recept kring olika teman och stödja aktivitetsarrangörer
att registrera lämpliga aktiviteter på farsmaland.se.
Arbeta med fysisk aktivitet riktat mot särskilda diagnosgrupper, t.ex. kroniker, cancer- eller
diabetespatienter. Vi vill identifiera idrottsföreningar som kan skapa verksamhet för särskilt
prioriterade diagnosgrupper och stödja dem med verksamhetsutveckling, t.ex. via FaR.
Rekrytera ambassadörer/hälsoguider som utbildas i olika levnadsvanor och som ska inspirera
individer i sitt närområde att göra hälsosamma val och framför allt öka den fysiska
aktiviteten. Ambassadörer/hälsoguider har även till uppgift att slussa individer till en eller
flera lokala idrottsföreningar. Närområdena kommer att väljas ut i samråd med
region/landsting och utgår från prioriterade områden där t.ex. ohälsotalen är höga och/eller
den socioekonomiska utsattheten är stor.
Stimulera föreningar att i utvalda områden vara en mötesplats och ett nav där befolkningen
kan komma för att, förutom att röra på sig, umgås, genomföra utbildningar, få läxhjälp etc.

Insatser riktade gentemot barn och ungdomar
Stimulera idrottsföreningar att nå barn och ungdomar i sitt närområde tillsammans med sina
familjer.
Kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet och rörelserikedom är viktig att delge till hela familjen och
en verksamhet där hela familjen medverkar ökar möjligheten för att aktiviteten ska bli bestående. Vi
behöver särskilt beakta flickors situation och behov för att skapa jämlika förutsättningar. Insatsen
skulle kunna innebära uppstart av idrottslig familjeverksamhet i prioriterade områden. Det kan
inkludera samverkan med Familjecentraler eller motsvarande inom respektive region/landsting.
Insatser från idrottsföreningar för öka den fysiska aktiviteten i samverkan med skolan.
Insatser med koppling till skolan bidrar till att öka den fysiska aktiviteten under eller i direkt
anslutning till skoldagen. Det kan till exempel handla om att föreningar bidrar med pulsträning, prova
på aktiviteter, rastaktiviteter och idrottsskolor på fritid (direkt kopplade till skoldagen).
Verksamheten kan även inspirera till en aktiv fritid via föreningslivet och nå grupper som idag står
utanför.
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Breddad och riktad motionsverksamhet
Skapa motionsverksamhet i idrottsföreningar där ambitionsnivå och kunskap inte spelar någon roll.
Få fler idrottsföreningar att bredda sitt utbud eller förändra befintlig verksamhet så att alla kan vara
nybörjare oavsett ålder.
Starta idrottslig verksamhet i idrottsföreningar som underlättar deltagande av mera flexibel och
spontan karaktär.
Inspirera idrottsföreningar att inrätta verksamhet där det inte krävs ett regelbundet deltagande utan
istället innebär flexibla lösningar där man kan träna etc. när möjligheten finns.

Insatser som vänder sig till seniorer
Skapa samverkan med olika aktörer för att nå målgruppen seniorer både med idrottslig och social
verksamhet och stimulera till ideellt engagemang inom idrotten.
 Fortsatt utveckling av Sund Smart Stark Senior – idrottsskola för äldre. Anpassa satsningen till
önskemål och inriktning i respektive län.
 Starta upp Sund Smart Stark Senior i kommuner som inte genomfört satsningen under
föregående samarbetsperiod.
 Stimulera fortsättning av Sund Smart Stark Senior i de kommuner som genomfört satsningen.
 Stimulera seniorer till ideellt engagemang via utbildning, erfarenhetsutbyte och bildande av
nätverk.
 Utbilda idrottsföreningar och seniorer i betydelsen av varierad fysisk aktivitet hela livet. Här
kan samverkan ske med region/landsting kring information på 1177.se.

Uppföljning och utvärdering
Vi kommer vid alla insatser starta med att om möjligt göra en kartläggning av nuläget. Både under
genomförandet och vid satsningens slut kommer uppföljningar att göras.
Allmänna insatser
Vi kommer följa upp ledare och föreningar vi når med våra allmänna insatser och följa upp effekterna
via riktade enkäter eller kvalitativa undersökningar.
Insatser riktade gentemot barn och ungdomar
I de områden vi väljer att satsa på familjeaktiviteter är planerna att följa några familjer djupare för att
se vilka effekter insatserna får.
Breddad och riktad motionsverksamhet
Vi kommer att välja ut några föreningar som vi följer i deras arbete med att bredda sin verksamhet. I
föreningen kommer vi att träffa både styrelse, ledare, aktiva och föräldrar för att få en helhetsbild av
hur arbetet bedrivs och förankras i föreningen.
Insatser som vänder sig till seniorer
I pågående samverkansöverenskommelse har vi skapat rutiner för uppföljning av deltagande seniorer
och föreningar. Enkätundersökning genomförs vid uppstart, avslut och ett år efter avslutad satsning
med alla deltagande seniorer.
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Ekonomi
Smålandsidrotten har ansvaret för att leda och genomföra det operativa arbetet med de planerade
insatserna i samverkansöverenskommelsen. Den samlade verksamheten finansieras av de fyra
parterna; Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Smålandsidrotten.
För genomförandet av den treåriga samverkansöverenskommelsen Idrott och folkhälsa 2018-2020
avsätter respektive landsting/region 150 000 kr årligen och Smålands Idrottsförbund 200 000 kronor
årligen. Smålands Idrottsförbund avsätter en högre summa per år än under tidigare
samverkansöverenskommelser.
Idrott och folkhälsa 2018-2020
Kostnader
Övergripande kostnader
Projektledning, operativt arbete i de olika
områdena
Övriga personalkostnader (informatör,
ekonomi, verksamhetsledning)

2018

2019

2020

330 000

340 000

350 000

15 000

15 000

15 000

5 000
20 000

5 000
20 000

5 000
20 000

Möteskostnader styrgrupp & operativ grupp
Resekostnader (bilresor i distriktet)
Kompetensutveckling (konferenser,
studiebesök)
Administrativa kostnader (kansli, telefon,
porto m.m.)
Uppföljning
Summa övergripande kostnader

10 000

5 000

5 000

25 000
10 000
415 000

25 000
10 000
420 000

25 000
10 000
430 000

Verksamhetskostnader
Allmänna insatser
Barn och ungdomar
Breddad motionsverksamhet
Seniorer
Summa verksamhetskostnader

50 000
50 000
50 000
85 000
235 000

45 000
50 000
50 000
85 000
230 000

40 000
50 000
45 000
85 000
220 000

Summa kostnader

650 000

650 000

650 000

Intäkter
Smålands Idrottsförbund
Region Jönköpings län
Landstinget Kalmar län
Region Kronoberg
Summa intäkter

200 000
150 000
150 000
150 000
650 000

200 000
150 000
150 000
150 000
650 000

200 000
150 000
150 000
150 000
650 000
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-03

Regionstyrelsen

Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkommen redovisning av partistöd från SD för 2016.

Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett
grundstöd, som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd
som uppgår till 2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska
senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig
redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från
föregående år (avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts
till delar av partiorganisationen utanför regionen och vilka motprestationer som i
så fall har erhållits. Vidare ska redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och
resultaträkning för aktuellt räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som
partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid
utbetalas inget partistöd för nästkommande år.
Sverigedemokraterna inkom med redovisning inom föreskriven tid men
regionstyrelsen beslöt § 171/17 att återremittera Sverigedemokraternas redovisning
av partistöd för 2016 för fortsatt handläggning. Komplettering i ärendet har
inkommit till kansliet efter begäran.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
Sida 1 av 2
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 15RK2014
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-03

Bilaga:

Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg 2016
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 170. Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016 15RK2014

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att återremittera Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för 2016 för fortsatt
handläggning.
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd för 2016 C, KD, L, MP, M, S och V.
Sammanfattning
Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som
föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket KL. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni
räkenskapsåret efter att stödet har lämnats, lämna en skriftlig redovisning till
regionfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2
kap. 9§ första stycket i KL.
Redovisningen ska innehålla partistödets omfattning, sparat partistöd från föregående år
(avser ej partistöd före 2015-01-01), hur stödet har använts för att stärka partiets ställning
i den kommunala demokratin, om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen
utanför regionen och vilka motprestationer som i så fall har erhållits. Vidare ska
redovisningen innehålla verksamhetsberättelse och resultaträkning för aktuellt
räkenskapsår samt granskningsintyg från granskare som partiet har utsett.
Regionfullmäktige beslutar årligen om utbetalning av partistöd. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till regionfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas
inget partistöd för nästkommande år.
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderata samlingspartiet,
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med
redovisningar av partistöd 2016. Redovisningarna har inkommit i föreskriven tid och
uppfyller formkraven.
Yrkanden
- Håkan Engdahl (-) yrkar att Sverigedemokraternas redovisning av partistöd inte ska
godkännas, eftersom redovisningen och granskningen undertecknats av samma person.
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Datum: 2017-09-12

- Göran Giselsson (M) yrkar att Sverigedemokraternas redovisning ska återremitteras för
fortsatt handläggning.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Lennart Värmby (V) och Britt-Louise Berndtsson (C).
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Håkan Engdahls (-) yrkande att Sverigedemokraternas redovisning inte ska godkännas.
- Göran Giselsson (M) yrkande att Sverigedemokraternas redovisning ska återremitteras.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisning för C, KD, L, MP,
M, S och V och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att Sverigedemokraternas redovisning ska
återremitteras eller behandlas vid sammanträdet. Hon finner att regionstyrelsen beslutar
att den ska återremitteras.
Reservation
Håkan Engdahl (-) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att godkänna inkomna redovisningar av partistöd 2016.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017




Beslutsunderlag
§236 RSAU Redovisning av Region Kronobergs partistöd 2016
Förslag till beslut - Redovisning av partistöd 2016
Centerpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd
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Kristdemokraterna, Kronobergs redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Liberalerna redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Miljöpartiet de gröna i Kronobergs läns redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Moderaternas redovisning av erhållet lokalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Kallelse och handlingar distriktskongressen 2017-03-18, bilaga till Socialdemokraternas redovisning
Sverigedemokraternas redovisning av erhållet lokalt partistöd 2016
Vänsterpartiets redovisning av erhållet lokalt partistöd

Paragrafen är justerad
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK1597
Handläggare: Johan Jarl, Kansliavdelningen
Datum: 2017-10-03

Regionstyrelsen

Partistöd 2018

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd för Sverigedemokraterna inom Region Kronoberg 2018
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin.
Utbetalning av partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet
utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes
av regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som
uppgår till 2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av
regeringen till 45 500 kronor.
Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna 2018 återremitterades av
regionstyrelsen § 171/17 2018 i avvaktan på att redovisning av
Sverigedemokraternas partistöd för 2016 godkänns. Komplettering av redovisning
är inlämnad i ärendet.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Partistöd 2018 Sverigedemokraterna

Sida 1 av 1
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Datum: 2017-10-03
Identifierare: 17RK1597-2
Handläggare: Johan Jarl, kansliavdelningen

Partistöd 2018
Parti

Mandat

Sverigedemokraterna 6

Grundstöd

Mandatstöd

Totalt

91 000 kr

546 000 kr

637 000 kr
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Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

§ 171. Partistöd 2018 17RK1597

Beslut
Regionstyrelsen beslutar
att återremittera Sverigedemokraternas partistöd för 2018 i avvaktan på att redovisning
av deras partistöd för 2016 godkänns.
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 C, KD, L, MP, M, S och V enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Utbetalning av
partistödet ska årligen beslutas av regionfullmäktige. Partistödet utgår till partier som är
representerade i regionfullmäktige.
Region Kronobergs lokala partistöd regleras i arvodesreglementet, som fastställdes av
regionfullmäktige § 154/2014. Partistödet består dels av ett grundstöd, som uppgår till
2,0 prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 2,0
prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2018 är fastställt av regeringen till
45 500 kronor.
Mottagare av partistöd ska senast 30 juni räkenskapsåret efter att stödet har lämnats,
lämna en skriftlig redovisning till regionfullmäktige som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ första stycket i KL.
Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för
nästkommande år.
Yrkande
- Yngve Filipsson (L) yrkar att beslut om Sverigedemokraternas partistöd för
2018 återremitteras i avvaktan på att deras redovisning av partistödet för 2016 godkänns.
Yttranden

Page
Page274
1 ofof2352

Protokollsutdrag
Datum: 2017-09-12

Under ärendet yttrar sig även Håkan Engdahl (-), Robert Olesen (S), Lennart Värmby
(V), Britt-Louise Berndtsson (C), kanslidirektören Ulrika Joelsson Gustafsson och
nämndsekretaren Johan Jarl.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Regionstyrelsens arbetsutskotts förslag.
- Yngve Filipssons (L) yrkande på återremiss av beslut om
Sverigedemokraternas partistöd för 2018.
Hon ställer förslagen mot varandra enligt följande:
1. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att fastställa partistöd för 2018 för C, KD, L,
MP, M, S och V. Hon finner att så är fallet.
2. Hon frågar om regionstyrelsen beslutar att Sverigedemokraternas partistöd för 2018
ska återremitteras eller beslutas vid sammanträdet. Hon finner att regionstyrelsen beslutar
att det ska återremitteras.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att fastställa partistöd i Region Kronoberg 2018 enligt föreliggande förslag.
Expedieras till
Regionfullmäktige, september 2017




Beslutsunderlag
§237 RSAU Partistöd 2018
Förslag till beslut - Partistöd 2018
Partistöd 2018, tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1236
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-30

Regionstyrelsen

Svar på motion – Minskning av bl.a. flygresorna i Region
Kronoberg

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att avslå motionen

Sammanfattning
Sverigedemokraternas regiongrupp har i en motion föreslagit att Region
Kronoberg ser över sin resepolicy och hur man kan arbeta på bästa sätt och
samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
I motionen föreslås att den politiska verksamhetens flygresor minskar med minst
50 %, vilket innebär färre resor relaterade till projekt samt färre resor gällande
utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg.
Svar på motion
Resor kopplade till det internationella samarbetet

Regionfullmäktige fastställde § 14/17 internationell strategi för Region Kronoberg.
Syftet med Region Kronobergs internationella arbete är att bidra till Region
Kronobergs vision ”Ett gott liv i ett livskraftigt län”, med tillhörande mål och
verksamhetsplaner för organisationen. Internationalisering ska ses som ett
horisontellt perspektiv, som kan tillämpas på samtliga sakområden som Region
Kronoberg ansvarar för, snarare än en sakfråga i sig själv. Grundprincipen är att
det internationella arbetet ska ske decentraliserat och integrerat i ordinarie budget
och verksamhetsplan.
I uppförandekod vid internationella samarbeten har regionfullmäktige fastställt att
Region Kronoberg vid resor ska eftersträva minsta möjliga klimatpåverkan.
Flygresor klimatkompenseras. Kollektivtrafik bör användas vid besök utomlands
och för utländska besökare i regionen, om möjligt.
Resor kopplade till det regionala uppdraget

Region Kronoberg har både som hälso- och sjukvårdshuvudman, regional
kollektivtrafikmyndighet och regional utvecklingsaktör ett ansvar för att
omvärldsbevaka, påverka och delta i projekt och samarbeten med aktörer över
såväl länsgränser som nationsgränser. Regionstyrelsen ser det gränsöverskridande
samarbetet inom alla verksamheter som en förutsättning för att klara regionens
egna utmaningar såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn och har
inte för avsikt att minska samverkan med andra aktörer vare sig i projektform eller
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Svar på motion
Diarienr: 17RK1236
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-08-30

avseende utbildningar eller konferenser. Däremot bör alltid en övervägning göras
huruvida de aktuella möten kan genomföras via telefon-, videolänk eller annan
utrustning. Detta i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen, vilket också är
ett mål i både den regionala utvecklingsstrategin och budget för Region
Kronoberg.
Region Kronobergs resepolicy/riktlinjer mm för resor

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en mötes- och reseriktlinje för Region
Kronoberg. Riktlinjen beräknas vara klar under våren 2018.
Regionfullmäktige (det tidigare landstingsfullmäktige) har sedan tidigare beslutat
att alla tjänsteresor med flyg som görs av medarbetare och förtroendevalda i
Region Kronoberg klimatkompenseras genom ett påslag med 10 procent av
biljettpriset. Pengarna används till att finansiera interna projekt som minskar vår
miljö och klimatpåverkan.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag kan innebära minskade
kostnader för resor med flyg, men ökade kostnader för annat trafikslag.
Om fler resor oavsett trafikslag ersätts med möten via telefon, videolänk eller
annan utrustning minskar resekostnaderna totalt sett.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Motion - Minskning av bl.a. flygresorna i Region Kronoberg
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Motion till Regionfullmäktige

Minskning av b.l.a flygresorna i den politiska verksamheten.

I vårt arbete mot ett allt grönare Kronoberg är det vårt mål att ta nya steg i rätt riktning.
Vi vill arbeta för att minska den politiska verksamhetens flygresor med minst 50%.
Det innebär således även mindre resande i projektform. Även ett mindre resande gällande
utbildningar och konferenser utanför Region Kronoberg är att föredra. Att gynna den egna regionen
och företagen i Kronoberg kommer tillbaka till oss på flera olika sätt.
Vi yrkar därför att
Region Kronoberg ser över vår resande policy och hur vi kan arbeta på bästa sätt
och samtidigt gynna både miljön och vår egen region i större utsträckning.
Sverigedemokraterna
Regiongruppen
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Missiv svar på skrivelse
Diarienr: 17RK1673
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-09-21

Svar på skrivelse Frågor om landstingens samverkan
m.m. från Indelningskommittén

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att godkänna svaret till Indelningskommittén.

Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Indelningskommittén.
Region Kronoberg har mottagit skrivelse från Indelningskommittén 2017-09-04. I
skrivelsen ställs ett antal frågor kring samverkan mellan landsting/regioner samt
gemensam beteckning för kommuner på regional nivå.
I svar på skrivelse redogörs för samverkan mellan landsting/regioner, samt förslag
till benämning på kommuner på regional nivå.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Frågor om landstingens samverkan m.m.
Svar på skrivelse angående landstingens samverkan m.m.
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Svar på skrivelse
Diarienr: 17RK1673
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-09-19

Indelningskommittén
fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se

Svar på skrivelse – Landstingens samverkan m.m.
Inledning
Region Kronoberg har mottagit skrivelse från Indelningskommittén 2017-09-04. I
skrivelsen ställs ett antal frågor kring samverkan mellan landsting/regioner samt
gemensam beteckning för kommuner på regional nivå. Nedan redogörs för Region
Kronobergs svar. I övrigt hänvisas till de tidigare redogörelser som över
samverkansformer m.m. som Region Kronoberg inlämnade våren 2016 till
Indelningskommittén.
Vilka olika samarbeten mellan landsting deltar ert landsting (eller i
förekommande fall regionförbund) i inom?
Region Kronoberg samverkar med andra landsting och regioner i samtliga av de
angivna områdena (hälso- och sjukvård, infrastrukturplanering, kollektivtrafik,
regional utveckling, kultur- och utbildningsområdet och även inom forskning och
utvecklingsområdet (främst inom hälso- och sjukvård).
Det finns idag ett starkt samarbete i Småland kopplat till regionala
utvecklingsfrågor. Länen finns i ett gemensamt strukturfondsområde där man
bedriver flera gemensamma utvecklingsinsatser och andra EU-finansierade
program. Kalmar och Kronobergs län har gemensamt universitet.
Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget Kalmar Län,
Region Blekinge, Landstinget Blekinge län, Region Jönköpings län, Blekinge
Tekniska Högskola, Jönköping University samt Linnéuniversitetet samverkar kring
Småland-Blekinges gemensamma Brysselkontor.
Smålands Shanghaikontor är ett samarbete mellan Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län samt Linnéuniversitetet som syftar till att dels
förbättra och förenkla möjligheterna för småländska företag att göra affärer i Kina,
dels att förbättra Linnéuniversitetets möjligheter att rekrytera studenter och
samverka med både andra universitet och näringsliv i Kina.
Euroregion Baltic är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet
i sydöstra Östersjön. Medlemsregioner är förutom Region Kronoberg,
Regionförbundet i Kalmar län; Region Blekinge, samt regioner i Polen, Danmark,
Litauen och Kaliningrad.
I vilka juridiska/organisatoriska eller andra former sker denna
samverkan inom de olika områdena?
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Svar på skrivelse
Diarienr: 17RK1673
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-09-19

Samverkan med andra landsting och regioner inom infrastrukturplanering,
kollektivtrafik, regional utveckling, kultur- och utbildningsområdet sker främst
inom ramen för Regionsamverkan Syd. Regionsamverkan Syd sker genom ett
gemensamt samverkansavtal.
Region Kronoberg tillhör södra regionvårdsnämnden och samverkar därmed
främst med de tillhörande parterna inom området hälso- och sjukvård. Utöver
ovan beskrivna samverkansform så har Region Kronoberg möjlighet att skicka
patienter till flera landsting/regioner beroende på vårdform. Region Kronoberg
och Landstinget Blekinge har sedan länge en mycket nära samverkan avseende
hjärtsjukvården genom samarbetsavtal.
Region Kronoberg har även en gemensam nämnd tillsammans med Landstinget
Blekinge för gemensam verksamhet – Samverkansnämnden Kronoberg –
Blekinge).
Samarbetsavtal mellan medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och
Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län, Linneuniversitetet och
Jönköping University har tecknats om decentraliserad läkarutbildning och andra
vårdutbildningar.
Samverkan inom forsknings- och utvecklingsområdet sker främst inom FORSS
(Forskningsrådet i sydöstra Sverige).
Samarbetet i Småland kopplat till regionala utvecklingsfrågor finns reglerade dels i
partnerskap för strukturfondsområdet, men även i form av gemensamma projekt.
Samarbetena mellan regioner, landsting och universitet avseende internationella
frågor är oftast reglerade genom samverkansavtal.
På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta del av diskussioner
och beslut inom de olika samarbetsstrukturerna?
Främst genom information, protokoll och minnesanteckningar som läggs ut på
respektive hemsidor.
Hur bedömer ni den framtida utvecklingen av samverkan mellan
landsting inom respektive verksamhetsområde?
a) Kommer den att öka?
Ja
b) På vilket sätt kommer den att utvecklas?
Med största sannolikhet kommer befintliga strukturer i det geografiska närområdet
stärkas.
Bör beteckningen landsting ändras till en annan gemensam
beteckning för kommuner på regional nivå och i så fall
a) Vilken beteckning?
Region.
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Svar på skrivelse
Diarienr: 17RK1673
Handläggare: Ulrika Gustafsson, Kansliavdelningen
Datum: 2017-09-19

b) Vilka för- respektive nackdelar finns med denna beteckning?
Fördelar:
Begreppet region markerar landstingens förändrade roll inom sitt
juridiska område. Begreppet region tilläts i och med
försöksverksamheten 1997 och används av flera organisationer som
bildat ”region” fram till dagens datum. Region Kronoberg använder
idag benämningen regionfullmäktige och regionstyrelse.
Ett skäl till att lämna beteckningen landsting är den begreppsförvirring
som kan uppstå på grund vid allmänna val då beteckningen
landstingsfullmäktige måste användas även om man i alla andra
sammanhang använder beteckningen regionfullmäktige. Begreppet bör
kunna införas och användas från valet 2018.
Begreppet regionkommun blir otydligt för invånare eftersom det
innehåller två ord med olika betydelse region – kommun.
Nackdelar:
Begreppet region används ofta allmänt avseende större geografiska
områden.

Med vänlig hälsning

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Martin Myrskog
Regiondirektör
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2017-09-04

Komm2017/01199

Styrelserna för landstingen och de
kommunala samverkansorganen

Indelningskommittén
Fi 2015:09

Landstingens samverkan m.m.

Vår kommitté har genom tilläggsdirektiv (Dir. 2017:72) bland annat
fått i uppdrag att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande
samverkan med varandra inom deras olika verksamhetsområden. I
vissa län är det kommunala samverkansorgan som ansvarar för det
regionala utvecklingsuppdraget.
Vidare behåller kommittén sitt tidigare uppdrag beträffande
beteckningen för kommuner på regional nivå. Enligt detta ska
kommittén analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen
landsting till en annan gemensam beteckning för kommuner på
regional nivå samt att utifrån den gemensamma beteckningen föreslå
hur namnen på dessa ska utformas.
Vi skulle som ett led i arbetet med dessa uppdrag vilja ha underlag
från landstingen och de kommunala samverkansorganen i form av svar
på följande frågor:
1) Vilka olika samarbeten mellan landsting deltar ert landsting (eller i
förekommande fall regionförbund) i inom:
a) Hälso- och sjukvårdsområdet
b) Infrastrukturplanering
c) Kollektivtrafik
d) Regional utveckling
e) Kultur- och utbildningsområdena
f) Andra områden
Med samverkan menar vi författningsreglerad samverkan, formaliserad
samverkan (exempelvis gemensamma kommunalförbund och ideella
föreningar) samt andra (inte lika formaliserade) samverkansstrukturer
mellan landsting, eller i förekommande fall regionförbund.
2) I vilka juridiska/organisatoriska eller andra former sker denna
samverkan inom de olika områdena?

Postadress
103 33 Stockholm

Besöksadress
Karlavägen 100A

Telefonväxel
08-4051000
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2
3) På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta del av diskussioner och
beslut inom de olika samarbetsstrukturerna?
4) Hur bedömer ni den framtida utvecklingen av samverkan mellan
landsting inom respektive verksamhetsområde?
a) Kommer den att öka?
b) På vilket sätt kommer den att utvecklas?
5) Bör beteckningen landsting ändras till en annan gemensam beteckning
för kommuner på regional nivå och i så fall
a) Vilken beteckning?
b) Vilka för- respektive nackdelar finns med denna beteckning?
Se bifogad promemoria beträffande denna fråga.
Vi skulle vilja ha ert svar senast den 16 oktober 2017, till adressen
fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se.

Indelningskommittén

Barbro Holmberg

Kent Johansson

Kopia till
samtliga landstings- och regiondirektörer
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Promemoria
2017-07-21
Komm2017/

Indelningskommittén
Fi 2015:09

Beteckning för kommuner på regional nivå
Indelningskommittén har fått i uppdrag att analysera om det är lämpligt att
ändra beteckningen landsting till en annan gemensam beteckning för
kommuner på regional nivå samt att utifrån den gemensamma beteckningen
föreslå hur namnen på dessa ska utformas.
Kommittén ska inhämta synpunkter från och föra en dialog med de som
berörs av uppdraget. Denna promemoria är ett underlag för genomförandet
av en sådan dialog och inhämtande av synpunkter inför det fortsatta
utredningsarbetet.
Situationen idag

I kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning används beteckningen
landsting för kommuner på regional nivå. I Skåne och Västra Götalands län
har man dock i snart 20 år istället använt sig av beteckningen region. I takt
med att fler landsting har tagit över det regionala utvecklingsansvaret är det
allt fler som har börjat använda sig av beteckningen region istället för
landsting. 13 av de 20 landstingen får idag besluta att landstingsfullmäktige
och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och
regionstyrelsen (4 § lagen [2010:630] om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län). Alla dessa 13 använder sig av, eller kommer att börja använda, denna
möjlighet. Även Gotlands kommun har fått möjlighet att använda
regionfullmäktige och regionstyrelsen istället för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen på motsvarande sätt. Det finns förutom nämnda landsting
och Gotlands kommun även ett antal kommunalförbund som använder
beteckningen region och regionförbund.
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Utöver den möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse som ges i lagen, använder de aktuella landstingen även egna
beteckningar på själva landstinget. Exempelvis använder Skåne läns landsting
Region Skåne som egen beteckning och Västra Götalands läns landsting har
valt Västra Götalandsregionen som beteckning. På motsvarande sätt
använder Gotlands kommun Region Gotland som beteckning. Den officiella
beteckningen är dock fortfarande Skåne läns landsting och så vidare (prop.
2001/02:7, s. 54). Det är även särskilt reglerat i 4 § tredje stycket lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län att vid genomförande av val enligt
vallagen ska beteckningen landstingsfullmäktige användas, även om
landstinget har rätt att använda regionfullmäktige i andra sammanhang.
Eftersom de officiella namnen inte har ändrats är det fortfarande dessa som
finns registrerade i Statistiska centralbyråns register över landsting. Flera
landsting har försökt få de egna regionbeteckningarna införda i registret men
det har inte ansetts möjligt så länge de officiella namnen inte ändras.
Regeringen konstaterade i ovan nämnda proposition (prop. 2001/02:7, s. 54)
att användandet av egna beteckningar inte torde komma i konflikt med
bestämmelserna i kommunallagen och de dåvarande bestämmelserna i
regeringsformen, men framhöll att det finns en viss risk för att alla
medborgare inte är helt på det klara med att det är landstinget och inte en
annan organisation som avses. Vid denna tid användes fortfarande
benämningen landstingskommun i regeringsformen. Det är enligt vad
regeringen anförde inte önskvärt om det skulle uppstå en situation där
landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt olika
konstruktioner. Vidare anfördes att det ligger ett värde i att namnet upplyser
om vilken typ av organisation det är fråga om.
Dagens situation innebär att det på många håll är en annan beteckning än
den som används av landstingen själva som står i officiella register och på
valsedlarna. Utöver vad regeringen anförde i ovanstående proposition kan
detta också ställa till administrativa problem för landstingen, till exempel när
det gäller deltagande i olika EU-sammanhang och vid tecknande av avtal.
Bakgrunden till dagens situation

Landstingen i Skåne och Västra Götalands län fick i samband med att det
infördes en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i
slutet av 1990-talet rätt att besluta att landstingsfullmäktige och landstings2 (21)
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styrelsen i stället skulle betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Den
ändrade regionala ansvarsfördelningen innebar att så kallade regionala
självstyrelseorgan i några län övertog bland annat ansvaret för att utarbeta en
strategi för länets långsiktiga utveckling och ansvaret för transport och
infrastrukturplanering från länsstyrelsen. Självstyrelseorganen var landsting
eller kommunalförbund samt, när det gäller Gotland, en kommun. Till att
börja med omfattades Gotlands, Kalmar och Skåne län av försökslagstiftningen, senare tillkom även Västra Götalands län.
Rätten att använda de nya beteckningarna på fullmäktige och styrelse
motiverades i förarbetena med att namnändringen kunde markera för
medborgare, myndigheter och näringsliv landstingets förändrade roll i
regionen (prop. 1996/97:36, s. 36).
Försöksverksamhetens syfte var enligt propositionen att tillmötesgå det
intresse som fanns i vissa län att pröva nya metoder för att utveckla den
regionala verksamheten och ge den en starkare demokratisk förankring. En
bred förankring av det regionala utvecklingsarbetet kunde bidra till en bättre
samordning och därmed till ett effektivare utnyttjande av de resurser som
fanns inom regionen. En sådan kraftsamling av resurser på regional nivå
borde enligt regeringen kunna underlätta utvecklingen av konkurrenskraftiga
regioner. För flera svenska regioner var det också angeläget att ha en tydlig
representation vid kontakter inom EU.
I diskussionerna i Skåne och Västra Götaland var även geografifrågan viktig.
Medborgarnas ökade rörlighet över länsgränserna och frågan om valfrihet
inom sjukvården gjorde att de dåvarande gränserna inte uppfattades som
ändamålsenliga.
Försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning blev så
småningom permanent och idag är det, som ovan nämnts, 13 landsting som
har tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Ytterligare tre har i dagsläget
ansökt hos regeringen om att få göra detta och även i återstående landsting
pågår processer för att skicka in ansökningar till regeringen. Det är endast i
Stockholms län som det fortfarande är länsstyrelsen som har detta ansvar. I
övriga län är det antingen landstinget eller ett kommunalförbund som har
ansvaret. Stockholms läns landsting är ett av de tre landsting som har lämnat
in en ansökan om att överta ansvaret från den 1 januari 2019.
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Landstingen, en kort historik

För att analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen landsting är
beteckningens ursprung och de uppgifter landstingen har haft över tid av
intresse. Redan på medeltiden fanns det landsting, vilka var en benämning på
de möten som hölls i landskapen, bland annat för behandling av
gemensamma angelägenheter. I takt med att centralmakten och riksdagens
makt växte försvagades tingens betydelse och deras självständighet. Trots en
försvagad ställning förekom denna form av ting långt in på 1800-talet. Det
sista landstinget hölls i Jämtland år 1857.
Beteckningens första del anger ett område, nämligen land eller landskap.
Landskapen fungerade som självständiga politiska enheter som hade stor
betydelse ännu under medeltiden. Som förvaltningsenheter ersattes de på
1600-talet av län. Den andra delen av beteckningen avser en funktion för
kollektivt beslutsfattande, nämligen ting. Det är en äldre benämning på de
möten där fria män fattade beslut i frågor om landskapets lagar eller andra
gemensamma frågor.
Landsting är alltså en beteckning med medeltida rötter. Utvecklingen till
moderna offentliga organisationer med ansvar för olika verksamheter
började i mitten av 1800-talet. I landstingsförordningen från 1862 stadgades
att det i varje län skulle finnas ett landsting med ett självständigt ansvar för
länets utveckling vid sidan om länsstyrelsen och kommunerna. Dessa
landsting var till en början inte direktvalda politiska organ. Fullmäktige
valdes indirekt av elektorer som utsågs av städerna och landskommunernas
beslutande organ. Det var först 1910 som de första landstingsvalen hölls.
Inledningsvis tillhörde inte de större städerna något landsting. Efter år 1866
fick landstingen och de landstingsfria städerna till uppgift att utse ledamöter
till riksdagens första kammare. Detta gjorde landstingen fram till 1970 då
systemet med tvåkammarriksdag avskaffades.
Landstingets ordförande utsågs av kungen till och med 1920. Under de
första 40 åren var det i allmänhet landshövdingen som hade rollen som
ordförande och fram till 1924 skulle alla landstingsbeslut, för att vinna laga
kraft, vara underställda länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade dessutom allmän
tillsynsplikt över landstingen. Landstingen skulle dock inte bara fungera som
rådgivande organ åt landshövdingen i länet, de skulle ha egen beslutanderätt
och sköta uppgifter som annars skulle ligga på staten.
4 (21)
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1954 stiftades en ny landstingslag som till formen blev utformad i enlighet
med den kommunallag som antagits året innan. Då byttes också
beteckningen landsting ut till landstingskommun. Från och med 1992
används åter beteckningen landsting i kommunallagen. I regeringsformen
användes dock landstingskommun ända fram till 2011.
Landstingens verksamheter var inledningsvis mycket blandade. Under
landstingens första år som moderna offentliga organisationer från mitten av
1800-talet bestod knappt 40 procent av verksamheten av sjukvård. Cirka 10
procent av landstingens utgifter bestod av lantbruk med binäringar, 16
procent för kommunikationsfrågor och 20 procent för undervisning samt
övriga frågor (SOU 1995:27). Med åren kom specialiseringen att öka. Redan
mot slutet av 1800-talet utgjorde sjukvården nästan 70 procent av
verksamheten. Vid mitten av 1900-talet bestod 85 procent av landstingens
utgifter av hälso- och sjukvård.
Under 1970-talet breddades landstingens verksamhet. De fick bland annat
ansvar för gymnasial utbildning, exempelvis vårdutbildning och naturbrukslinjer. Landstingen har även haft huvudmannaansvar för folkhögskolor,
vilket flera landsting fortfarande har. Utöver utbildningsfrågor kom
landstingen även att få ett större ansvar för kulturfrågor. Under 1970-talet
fick landstingen också ett delat huvudmannaskap för de regionala
utvecklingsfonder som hade till syfte att främja utvecklingen i småföretag.
Dessa fonder ersatte de tidigare företagareföreningarna som det
näringspolitiska instrumentet i länen. Från och med 1980-talet tillkom
ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. Detta ansvar är ibland
gemensamt med kommunerna.
I samband med reformer 1971 och 1977 fick länsstyrelserna förtroendemannastyrelser som utsågs av landstingen. Dessa styrelser har numera ersatts
av insynsråd som utses av regeringen efter förslag från landshövdingen.
Sedan slutet av 1990-talet och försöken med en ändrad regional
ansvarsfördelning har allt fler landsting tagit över ansvaret för regionalt
tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering från länsstyrelserna, det
som idag kallas för det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att dessa
landsting numera ansvarar för att ta fram strategier för länets utveckling.
Strategier som även andra aktörer ska följa i sin verksamhet. Dessutom har
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landstingen genom kultursamverkansmodellen fått nya uppgifter inom
kulturområdet.
Ansvaret för arbetet med regional utveckling är rent verksamhetsmässigt
relativt begränsat. Cirka 10 procent av landstingens kostnader betecknas som
regional utveckling. I detta ingår dock uppgifter som ligger på landstingen
oavsett om de har det regionala utvecklingsansvaret eller inte. I området
Regional utveckling inkluderas utbildning, kultur, trafik och infrastruktur,
politisk verksamhet avseende regional utveckling och allmän regionutveckling. Arbetet med trafik och infrastruktur utgör cirka 8 procent av
landstingens totala kostnader.
Regionbegreppet

1944 års kommitté för kommunal samverkan lanserade tidigt begreppet
”regionkommun”. Kommittén lämnade 1947 ett betänkande med förslag till
lag om regionkommuner m.m. (SOU 1947:30). I betänkandet föreslogs att
det skulle inrättas en ny slags direktvalda sekundärkommuner som skulle
betecknas regionkommuner. De skulle framförallt ha till uppgift att upprätta
regionplaner. Det riktades stark kritik mot förslaget från många
remissinstanser och förslaget genomfördes aldrig.
Under hela efterkrigstiden har den offentliga förvaltningens organisation på
den regionala nivån diskuterats. När det gäller ansvarsfördelningen av
uppgifter och frågor om medborgarinflytande användes tidigare begreppet
”länsdemokrati”, vilket framförallt handlade om att ansvaret för politiskt
betonade uppgifter skulle föras över från länsstyrelserna och andra
myndigheter till landstingen.
I motioner till 1964 års riksdag hemställdes om en utredning av frågan om
att ersätta den dåvarande landstingslagen med en lag om länsparlament och
självstyrelseorganisation på länsplanet. Frågan hade tagits upp redan vid
föregående års riksmöte, men då avvisats. Motionerna behandlades av
konstitutionsutskottet, som ansåg att starka skäl talade för att de regionala
och lokala organens ställning inom folkstyrelsen borde prövas (KU 1964:39).
Utskottet framhöll samtidigt att reformer i en sådan omfattning att man
kunde riskera en utveckling mot delstater var helt inaktuell för vårt lands
vidkommande. Utskottet fann att frågan om nödvändigheten att samordna
och förstärka den splittrade regionala förvaltningen och att stärka den
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kommunala självstyrelsen på det regionala planet var en författningspolitisk
fråga av betydelse.
I december 1964 tillsattes Länsdemokratiutredningen. I sitt betänkande
Förvaltning och folkstyre (SOU 1968:47) föreslog utredningen att sådana
uppgifter, där ett stort mått av subjektivitet är nödvändigt vid beslutsfattandet, bör delegeras till kommunala organ och att länsstyrelserna i första
hand skulle syssla med administrativ rättsprövning och skatteförvaltning. I
utredningens förslag skulle dock landstingens dåvarande beteckning och
organisation i huvudsak bibehållas, trots kraftigt utökat ansvar.
Den parlamentariska kommittén Länsdemokratikommittén lämnade 1978 i
delbetänkandet Regional utvecklingsplanering, länsplanering m.m. (SOU
1978:35) förslag till en delreform rörande länsplaneringen, dvs. den regionala
utvecklingsplaneringen. Som en del av Länsdemokratikommitténs underlag i
det fortsatta arbetet utarbetades inom Statskontoret en rapport. I rapporten
Regionkommunen - en skiss till samlad länsförvaltning (1981:8) diskuterades
en lösning med en regional förvaltning bestående av en regionkommun med
ansvar för bl.a. den regionala samhällsplaneringen och en länsstyrelse med
renodlade förvaltningsuppgifter. De statliga länsorganens uppgifter skulle i
huvudsak föras över till regionkommunen.
Behandlingen av länsdemokratidebatten under 1960 och 70-talen ledde inte
till någon omfördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan länsstyrelse
och landsting. Vad som betonades var att samordningen inom den regionala
statliga förvaltningen borde förbättras och länsstyrelsens ställning stärkas
(prop. 1996/97:36 s. 24). Den länsdemokratiska linjen fick dock visst
genomslag genom att länsstyrelsens högsta organ, styrelsen, genom en
förändrad valordning år 1977 fick en politisk sammansättning som
avspeglade länsopinionen.
Debatten om den regionala nivåns utveckling och organisation tog ny fart
under 1990-talet, då utöver de tidigare länsdemokratifrågorna även den
regionala och lokala nivåns ökade betydelse lyftes fram (även denna
diskussion var dock äldre än så). Bland förslagen om nya direktvalda organ
som skulle ta över uppgifter från länsstyrelser och andra statliga myndigheter
förekom olika beteckningar, exempelvis ”länsparlament” och ”länsting” (se
t.ex. Konstitutionsutskottets betänkande Länsdemokratifrågor
(1991/92:KU4).
7 (21)

Page 293 of 352

I augusti 1992 tillkallades en parlamentarisk kommitté, Regionberedningen,
för att utforma förslag om den offentliga verksamhetens uppbyggnad och
indelning på regional nivå. Regionberedningen ansåg i sitt slutbetänkande
Regional framtid (SOU 1995:27) att staten även fortsättningsvis borde ha en
regional samordnad organisation med ansvar för allmänna förvaltningsuppgifter, t.ex. tillståndsgivning. Det regionala utvecklingsansvaret borde
dock flyttas från länsstyrelserna till landstingen.
Samhällsutvecklingen hade enligt Regionberedningens bedömning ökat den
regionala och lokala nivåns betydelse och därmed behovet av förstärkt
demokratiskt inflytande. Förutsättningarna för ekonomisk utveckling och
välstånd skulle i framtiden bli alltmer beroende av de insatser som görs på
regional nivå. För detta talade den ekonomiska och tekniska utvecklingen
inte minst på informationsteknologins och transportsystemens områden.
Den utvecklingen väntades fortgå i allt snabbare takt och leda till att
näringslivet skulle bli alltmer internationaliserat och till att områden som
samtidigt utgör funktionella och administrativa regioner skulle öka i
betydelse. De framgångsrika regioner i Europa, med vilka svenska regioner i
framtiden skulle vara tvungna att konkurrera, hade i regel väl utformade
utvecklingsstrategier med betoning av goda utbildnings- och forskningsmöjligheter. För att bli konkurrenskraftiga behövde därför även de
funktionella svenska regionerna utforma och förverkliga sådana strategier.
Sveriges inträde i EU väntades komma att påskynda vårt lands integrering i
regionernas Europa. Detta skulle sannolikt öka kraven på att den regionala
samhällsorganisationen blir betydligt mindre komplicerad och mer anpassad
till tidens krav.
När det gäller beteckningsfrågan använde Regionberedningen i betänkandet
både det mer generella uttrycket regionala självstyrelseorgan och benämningen landsting (landstingskommun). Eftersom den sistnämnda benämningen var grundlagsreglerad kunde någon annan beteckning inte officiellt
användas förrän efter en grundlagsändring. Det alternativ till beteckningen
landsting som enligt beredningens mening framstod som den lämpligaste var
regionkommun. Med en sådan ordning markerades att de nya landstingen
skulle fullgöra fler funktioner och uppgifter än de nuvarande (SOU 1995:27,
s. 19-20). I debatten hade också andra namn föreslagits, bl.a. länsting och
länsparlament. Mot det förstnämnda hade enligt beredningen anförts att det
för tanken till en institution inom den juridiska sfären häradsting, tingsrätt,
och mot det sistnämnda att det lätt kan associera till en statsrepresentation
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Page 294 of 352

eller delstatsrepresentation och därmed också till en statsbildning av
federativ karaktär.
Många remissinstanser var tveksamma eller negativa till Regionberedningens
förslag. Regeringen ansåg att en framgångsrik samverkan på regional nivå
inte kunde skapas om de offentliga organen i regionen motsatte sig
föreslagna former för samverkan. Regeringen föreslog i stället i
propositionen Den regionala samhällsorganisationen (prop. 1996/97:36) en
försöksverksamhet med ändrad ansvarsfördelning i några län (se avsnittet
”bakgrunden till dagens situation” ovan). I propositionen anfördes bland
annat att förutsättningarna för ekonomisk utveckling, välstånd och en god
livsmiljö i framtiden allt mer skulle bli beroende av de insatser som görs på
lokal och regional nivå. Huvuddelen av regeringens förslag kom att genomföras och det var i detta sammanhang som Skåne och Västra Götaland fick
möjligheten att börja använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse.
I maj 1997 tillkallades Den parlamentariska regionkommittén (PARK) för att
dels utvärdera den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat och kommun som riksdagen beslutat om, dels utforma
vissa förslag om den framtida regionala organisationen. Regionkommittén
ansåg att självstyrelseorganen i Skåne, Västra Götalands och Gotlands län
borde betecknas regioner i stället för landsting respektive kommun. Vidare
att Gotlands kommun, på motsvarande sätt som självstyrelseorganen i Skåne
län och Västra Götalands län, borde få rätt att använda beteckningen
regionfullmäktige i stället för kommunfullmäktige. Kommittén motiverade
detta på följande sätt. Inför en fortsatt och utvidgad försöksverksamhet
menade kommittén att det också är viktigt att klara ut namnfrågan, dvs.
beteckningarna på självstyrelseorganen samt fullmäktigeförsamlingar och
styrelser. Kommittén anförde att namnfrågan hade en stor betydelse för
självstyrelseorganen och föreslog därför en ändring av försökslagen som
innebar att de självstyrelseorgan som hade direktvalda fullmäktige gavs rätt
att benämna sig regioner.
Regeringen gjorde i propositionen Regional samverkan och statlig länsförvaltning (prop 2001/02:7, s. 54) en annan bedömning. Regeringen
konstaterade att det angavs i kommunallagen att ”Sverige är indelat i
kommuner och landsting” och i den dåvarande lydelsen av regeringsformen
att det ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner”.
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Regeringsformens och kommunallagens bestämmelser var ett skäl till att
regeringen inte följde Regionkommitténs förslag om namnbyte för
landstingen i Skåne län och Västra Götalands län. Regeringen anförde dock
att dessa bestämmelser inte torde komma i konflikt med bruket av egna
beteckningar som sedan länge hade använts på många håll. I alla formella
sammanhang krävdes det dock enligt regeringen att det officiella namnet
används, i annat fall kan beslutens giltighet ifrågasättas. Exempelvis är den
officiella beteckningen ”Södermanlands läns landsting” medan den egna
beteckningen är ”Landstinget i Sörmland”. Regeringen konstaterade vidare
att Skåne läns landsting använde Region Skåne som egen beteckning och att
Västra Götalands läns landsting hade valt Västra Götalandsregionen. Dessa
beteckningar kunde enligt regeringen ha en symbolisk funktion för att
markera att en förändring hade inträffat jämfört med den tidigare ordningen.
Samtidigt finns det en viss risk för att alla medborgare inte är helt klara på att
det är landstinget och inte en annan organisation som avses. Det var enligt
regeringens mening inte önskvärt om det skulle uppstå en situation där
landstingen i olika delar av landet använder egna namn med helt olika
konstruktioner. Det ligger ett värde i att namnet upplyser om vilken typ av
organisation det är fråga om. När det gällde frågan om val konstaterade
regeringen att det av vallagen (1997:157) framgår att val ska ske till
landstingsfullmäktige och att det på valsedlarna ska stå ”Val till
landstingsfullmäktige”. Valförfarandet är enligt vad regeringen anförde ett
demokratiskt fundament och valet till landsting hade en lång tradition.
Regeringen var därför inte beredd att föreslå en ändring av vallagen på denna
punkt.
Ansvarskommittén

Ansvarskommittén föreslog i betänkandet Hållbar samhällsorganisation med
utvecklingskraft (SOU 2007:10) inrättandet av nya direktvalda
regionkommuner. Denna beteckning hade som sagt föreslagits även tidigare i
olika sammanhang. Regionkommunerna skulle ersätta landstingen och ha ett
vidgat uppdrag. I förslaget ingick att uppgifter med anknytning till utveckling
och tillväxt lades samman för att underlätta ett tvärsektoriellt arbete som
samtidigt skulle ges en demokratisk förankring på regional nivå. Regionkommunerna föreslogs också ha ansvar för att finansiera och tillhandahålla
hälso- och sjukvård. Ett centralt tema i kommitténs analys var behovet av en
enhetlig geografisk indelning på regional nivå med färre och mer jämnstora
län och regioner än med dagens indelning.
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När det gäller beteckningen regionkommun hade kommittén följande
resonemang. Det finns flera skäl som talar för att de nya regionala organen
ska ges en ny beteckning. För det första ska de ha en helt annan geografi än
dagens landsting, vars namn är knutna till de nuvarande länen. För det andra
ska de ha ett regionalt utvecklingsuppdrag vid sidan av hälso- och sjukvården, något som har föranlett landstingen i Skåne och Västra Götalands
län att benämna sig Region Skåne respektive Västra Götalandsregionen.
Båda dessa förhållanden gör att kommittén anser att det är lämpligt att välja
en annan beteckning än landsting för att markera att det rör sig om en ny
geografi och en delvis ny uppsättning uppgifter.
Ansvarskommittén ansåg att regionkommun var en lämplig beteckning, för
att det å ena sidan markerar att det rör sig om ett kommunalt organ med
samma konstitutionella ställning som landstingen, och å andra sidan
införlivar begreppet region, som redan var etablerat såväl bland de regionala
självstyrelseorganen i Skåne och Västra Götaland som bland
samverkansorganen. Även ur författningsmässig synvinkel var det enligt
kommitténs mening en fördel om ordet kommun ingår i beteckningen. I det
rättsområde som benämns kommunalrätt tillämpas beteckningen kommun
genomgående i bestämmelserna. De lagändringar som måste ske som en
konsekvens av att regionkommuner infördes skulle bli betydligt mer
omfattande om beteckningen kommun föll bort.
Vad som möjligen talade mot beteckningen regionkommun var enligt
kommittén att den är lång och att förmodligen endast dess första led, region,
kan förväntas användas i namnen på de enskilda regionkommunerna.
Kommittén ansåg dock att begreppet region är så allmänt och redan har så
många skilda innebörder, att det inte lämpar sig för författningar och andra
sammanhang med krav på distinkta begrepp. Kommittén såg inte heller
något oöverstigligt problem, vad gäller igenkännlighet, med att endast
beteckningens första del används i benämningen av de enskilda
regionkommunerna.
I regeringsformen (RF) användes då primärkommuner och
landstingskommuner, trots att de kortare formerna kommun och landsting
alltid använts av de enskilda kommunerna och landstingen. Bildandet av
regionkommuner som skulle ersätta landstingen skulle kräva att
beteckningen ändrades i RF.
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En mycket stor majoritet av remissinstanserna var positiva till den föreslagna
beteckningen regionkommuner. Ett stort antal av de som var huvudsakligen
positiva framförde att regionkommunerna utanför mycket formella
sammanhang borde benämnas ”regioner”. De som var negativa till förslaget
var oftast negativa därför att de ansåg att själva den formella beteckningen
borde vara ”regioner” istället för regionkommuner.
Ändrad grundlag

Grundlagsutredningen föreslog i betänkandet En reformerad grundlag (SOU
2008:125) att den tidigare lydelsen ”I riket finns primärkommuner och
landstingskommuner” skulle ersättas av ”I riket finns kommuner på lokal
och regional nivå”. Utredningen anförde följande. I regeringsformen
används för närvarande primärkommuner och landstingskommuner som
beteckning på det som i dagligt tal benämns kommuner och landsting. I
kommunallagen har dock beteckningarna kommuner och landsting fått
genomslag. I samband med tillkomsten av kommunallagen förutskickades
också att denna bristande terminologiska överensstämmelse mellan
kommunallagen och regeringsformen skulle övervägas i något lämpligt
sammanhang (prop. 1990/91:117 s. 23). Enligt regeringsformens terminologi
– och även juridiskt sett – är kommunerna och landstingen två typer av
kommuner. I regeringsformen kommer det till uttryck genom att ordet
kommun ingår i båda enheterna. Beteckningen primärkommuner och
landstingskommuner har emellertid aldrig fått något genomslag i det
allmänna språkbruket.
Utredningen anförde vidare att denna fråga hade aktualiserats i de pågående
diskussionerna med anledning av Ansvarskommitténs förslag om en ny
regional samhällsorganisation med tydligare roller och uppgiftsfördelning
och en gemensam regionindelning för staten och den kommunala sektorn.
Bl.a. förslaget att landstingen skulle ersättas av regionkommuner.
Det saknades enligt utredningens mening anledning att i regeringsformen
närmare reglera frågan hur de olika kommuntyperna skulle betecknas. Det
centrala var i stället att markera att det finns två slags kommuner.
Utredningen föreslog mot denna bakgrund att primärkommuner och
landstingskommuner i regeringsformen skulle ersättas med uttrycket
kommuner på lokal och regional nivå. Uttrycket omfattar de nuvarande
kommuntyperna. Det skulle även inbegripa den typ av regionkommuner
som Ansvarskommittén hade föreslagit. Det ändrade uttryckssättet innebar
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inte någon förändring av det förhållandet att kommuner (kommuner på lokal
nivå) och landsting (kommuner på regional nivå) juridiskt sett är olika
kommuntyper. När orden ”kommun” och ”kommunal” används i
regeringsformen avses även fortsättningsvis båda kommuntyperna.
Regeringen gjorde i propositionen En reformerad grundlag (prop.
2009/10:80, s. 209) liksom Grundlagsutredningen bedömningen att det inte
är nödvändigt att i grundlag reglera hur de två typerna av kommuner ska
betecknas. Det viktiga var i stället enligt regeringen att det i grundlag
markeras att det i riket finns kommuner på både lokal och regional nivå. Mot
denna bakgrund instämde regeringen i utredningens bedömning att
uttrycken ”primärkommuner” och ”landstingskommuner” borde utmönstras
ur regeringsformen och att kommuntyperna i regeringsformen i stället borde
omtalas som ”kommuner på lokal och regional nivå”. Det innebar inte
någon förändring av det förhållandet att kommuntyperna är jämställda i den
meningen att den ena inte är överordnad den andra. I motsats till
Statskontoret ansåg regeringen inte att förslaget riskerade att leda till ökad
begreppsförvirring när det gäller kommuner på regional nivå. Tvärtom
anförde regeringen att det genom förslaget klargörs att olika slags kommuner
kan ges olika beteckningar genom annan lagstiftning utan att det påverkar
tillämpningen av bestämmelserna om kommuner i regeringsformen. När
”kommun” och ”kommunal” används i regeringsformen skulle även i
fortsättningen båda kommuntyperna avses.
Riksdagen biföll regeringens förslag. Ändringen trädde i kraft den 1 januari
2011.
Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

I takt med att allt fler landsting har ansökt om och fått ta över det regionala
utvecklingsansvaret har dessa landsting också fått möjligheten att använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. I departementspromemorian Ansvaret i vissa län för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering (Ds 2009:51) föreslogs att försöksverksamheten i
bland annat Skåne och Västra Götaland skulle permanentas. I promemorian
föreslogs också att Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting
skulle få fortsätta använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse samt att även Hallands läns landsting skulle få göra detta.
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Flera remissinsatser var positiva till förslagen. Men det fanns också kritiska
röster som pekade på problemet med att låta olika beteckningar användas för
samma slags institutioner. Bland annat ansåg en länsstyrelse att ytterligare en
beteckning för ett offentligt organ skulle kunna göra det svårare för
medborgare att begripa vad det är för organ som avses. En annan
länsstyrelse pekade på problemen som kan uppstå om det finns en valfrihet
att välja beteckning. Detta skulle kunna leda till att olika benämningar
används i landet vilket riskerade att skapa otydlighet och leda till förvirring.
En annan länsstyrelse ansåg att beteckningen landsting är att föredra
eftersom det är etablerat och känt bland allmänheten. Tillväxtverket pekade
också på vikten av att den terminologi som skulle användas till vardags också
borde användas på valsedlarna för att så långt som möjligt minska den
oklarhet som kan råda hos den enskilda med vid valhandlingen.
I den efterföljande propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(prop. 2009/10:156) föreslog regeringen i enlighet med promemorians
förslag att Skåne läns landsting, Hallands läns landsting och Västra
Götalands läns landsting skulle få använda sig av beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse. I fråga om val enligt vallagen
(2005:837) skulle beteckningen val till landstingsfullmäktige användas även i
de landsting som gavs rätten att använda beteckningen regionfullmäktige.
Idag omfattas, som nämnts, 13 landsting av bestämmelserna i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Ytterligare tre har
ansökt om att ta över det regionala utvecklingsansvaret och därmed omfattas
av detta regelverk.
Gotlands kommun

I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen (2009/10:156)
föreslog konstitutionsutskottet i sitt betänkande att riksdagen skulle
tillkännage för regeringen att skyndsamt se över vilka lagändringar som
skulle behöva göras för att beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse även skulle få användas för Gotlands del och därefter återkomma till riksdagen i detta avseende. Riksdagen biföll utskottets förslag.
Som en följd av detta gav regeringen tilläggsdirektiv till Utredningen om
översyn av statlig regional förvaltning m.m.
Utredningens slutgiltiga bedömning var att det fanns rättsliga förutsättningar
för att Gotlands kommun skulle få använda sig av beteckningarna
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regionfullmäktige och regionstyrelse. Bland annat ansåg utredningen att
regeringsformen inte skulle innebära något hinder för att Gotlands kommun
skulle kunna använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse, detta trots att Gotland hade en särställning i sin egenskap av
landstingsfri kommun.
Regeringen instämde i utredningens bedömning att det inte finns några
rättsliga hinder för att låta Gotlands kommun använda beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse (prop. 2011/12:21). Eftersom
beteckningarna kommun- och landstingsfullmäktige anges i kommunallagen
krävdes det en lagändring i lagen om utvecklingsansvar för vissa län.
Flera av remissinstanserna hade ansett att det fanns en risk för missförstånd
och otydlighet om Gotlands kommun erhöll denna möjlighet. Den föreslagna ordningen innebar att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse skulle kunna användas för två olika typer av valda församlingar, både
för landstingsfullmäktige respektive landstingsstyrelse i vissa landsting och
för kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse på Gotland. Regeringen
instämde i att det kan komma uppstå begreppsförvirring. Det var därför
enligt regeringen väsentligt att om kommunen valde att utnyttja möjligheten
att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse tydligt
informerade allmänheten om detta. I fråga om val enligt vallagen skulle
emellertid beteckningen val till kommunfullmäktige i Gotlands kommun
användas.
Vad är det som gäller idag?

Sammanfattningsvis gäller idag följande beträffande beteckningar och namn
på dagens landsting.
Regeringen fastställer namn på kommuner och landsting med stöd av lagen
(1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting.
Beslut om själva namnet är inte reglerat i indelningslagen, däremot finns
namnfrågan behandlad i förarbetena till lagen (prop. 1978/79:157 s. 101).
Där sägs att när en ny kommun bildas måste namn bestämmas för den
nybildade enheten och att det ankommer på regeringen att besluta i
namnfrågan, varvid berörda kommuners synpunkter ska beaktas. Frågan om
befogenhet vid ändring av landstingsnamn utan samband med
indelningsändring anses få utläsas indirekt (SOU 2004:128, s. 85-86).
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Kommuner på regional nivå betecknas som landsting i kommunallagen,
vallagen och annan lagstiftning. I regeringsformen används uttrycket
kommuner på lokal och regional nivå. Landstingens officiella namn står i
överensstämmelse med respektive länsnamn. De officiella namnen är alltså
”Södermanlands läns landsting” och så vidare (prop. 2001/02:7, s. 54). För
13 av de 20 landstingen gäller dock att de får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige
och regionstyrelsen (4 § lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län),
utom i samband med val. Detsamma gäller Gotlands kommun.
Utöver den i lagen givna möjligheten att använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelsen är det många landsting som har valt att
använda egna beteckningar på själva landstinget. Bruket av egna
beteckningar har inte ansetts komma i konflikt med gällande lagstiftning. I
alla formella sammanhang krävs dock enligt regeringen att det officiella
namnet används, i annat fall kan beslutens giltighet ifrågasättas (prop.
2001/02:7, s.54).
Statistiska centralbyrån ska enligt förordningen (1984:692) om det allmänna
företagsregistret föra ett allmänt företagsregister. Registret ska bland annat
omfatta uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt
lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Kommuner, landsting, kommunalförbund och andra organ för samverkan
mellan kommuner tilldelas organisationsnummer enligt denna lag. Enligt
förordningen (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret har SCB även
i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter tillgängligt för
allmänheten genom en publik webbplats. I SCB:s register är det de officiella
landstingsnamnen som är registrerade.
Principer för namnsättning

När det gäller namnsättning finns det i 1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950)
en så kallad hänsynsparagraf om god ortnamnssed. Ortnamn är den gemensamma termen för alla typer av geografiska namn, hit räknas exempelvis bebyggelsenamn och naturnamn, men även gatunamn och namn på administrativa enheter såsom kommuner, län och landsting. Samtliga namntyper
som beslutas av någon statlig eller kommunal myndighet omfattas av hänsynsparagrafens bestämmelser. Detta innebär att:
 hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl,
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 ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om
inte hävdvunna stavningsformer talar för annat,
 påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn,
och
 namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt
används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning
i flerspråkiga områden.

Diskussion

Hävdvunna namn och beteckningar ska således inte ändras utan starka skäl,
enligt kulturmiljölagen. Ett sådant starkt skäl skulle kunna vara att en
principiellt viktig förändring skett och att ett namn- eller beteckningsbyte
markerar denna förändring. Det motiv som angavs när landstingen i Skåne
och Västra Götalands län fick börja använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse var, som angetts ovan, att markera
landstingens förändrade roll i regionen. Ansvarskommittén föreslog en
ändring av beteckningen från landsting till regionkommun. Detta förslag
knöts inte bara till att landstingen skulle få nya och förändrade uppgifter utan
framför allt till tanken på en förändrad geografi för landstingen genom
sammanslagningar.
Har det då i dagsläget skett en sådan principiell förändring att ett generellt
byte av beteckning är motiverad? Detta går att anlägga olika perspektiv på.
En principiell förändring har skett…

I juni 2016 lämnade Indelningskommittén delbetänkandet Regional
indelning – tre nya län (SOU 2016:48) i vilket det föreslogs att tre nya län
skulle bildas från och med 2018. Regeringen avser, enligt
Indelningskommitténs tilläggsdirektiv, inte att fortsätta bereda förslagen i
delbetänkandet, vilket innebär att några förändringar av länsgränser och
därmed landstingsgränser inte står på den politiska dagordningen. Däremot
har en viktig förändring skett genom att 13 av de 20 landstingen samt
Gotlands kommun har övertagit det regionala utvecklingsansvaret, vilket
tidigare i huvudsak varit en statlig uppgift. Som nämnts har ytterligare tre
landsting ansökt hos regeringen om att få göra detta och i de län som återstår
förbereds beslut om att skicka in ansökningar till regeringen. Det betyder
med stor sannolikhet att till valet 2022 har samtliga landsting samt Gotlands
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kommun ansvaret för den regionala utvecklingen inom sina respektive
länsgränser. Ett sådant ansvar handlar inte enbart om att fördela vissa medel
utan framför allt om att formulera visioner och övergripande strategier för
länets utveckling.
Utifrån ett sådant perspektiv kan hävdas att en principiell förändring har
skett och sker samt att det därigenom finns ett starkt skäl för byte av
beteckning på landstingen. Till detta ska läggas att samtliga 13 landsting samt
Gotlands kommun som i dagsläget har möjlighet att använda beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse har använt sig av den möjligheten.
Landstingen i dessa län har också i stor utsträckning arbetat aktivt för att den
nya beteckningen ska få så stort genomslag som möjligt.
Ytterligare ett skäl för att lämna beteckningen landsting är den
begreppsförvirring som i dag kan uppstå på grund av att allt fler har antagit
beteckningen region samtidigt som de formella namnen fortfarande är
landsting. Särskilt allvarligt är detta vid allmänna val då beteckningen
landstingsfullmäktige måste användas även om man i alla andra sammanhang
använder beteckningen regionfullmäktige. I en skrivelse till regeringen från
Region Skåne skriver man att Region Skåne har arbetat hårt med att
medvetandegöra och hos medborgarna förankra begreppet
regionfullmäktige. Vidare att beteckningen regionfullmäktige genomgående
används i den politiska debatten och av massmedia. För invånare som går till
val i Skåne är det enligt Region Skåne av högsta vikt att det även på
valsedlarna återspeglas samma beteckning på fullmäktigeförsamlingen som
används i alla andra sammanhang.
Uppenbart är att det i dag finns en otydlighet som i förlängningen kan utgöra
ett demokratiskt problem. Eftersom landstingen använder sig av olika
beteckningar kan det för medborgarna bli otydligt vilken organisation som
avses vilket kan skapa förvirring och innebära risk för missförstånd. Detta
illustrerar behovet av att på ett enhetligt sätt utforma namnen på kommuner
på regional nivå och få en reglering som är enhetlig och tydlig.
En tydlig beteckning – för- och nackdelar med olika alternativ

Det mest väsentliga kriteriet vid val av en ny beteckning för kommuner på
regional nivå är tydlighet, att det ska vara tydligt i lagstiftningen och för
medborgarna vilken organisation som avses. En rad alternativ har
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diskuterats, bland annat Region, Regionkommun, Länsting, Landstingsregion
och Regionting.
Beteckningen region. En fördel med beteckningen region är att den används av
många landsting i dag. En betydande nackdel med enbart beteckningen
region är att den är så allmän och har så många skilda innebörder att
beteckningen inte lämpar sig för att i lagar och andra författningar beteckna
en organisation. Begreppet förekommer dessutom redan i en hel del
lagstiftning. Det framgår till exempel av hälso- och sjukvårdsförordningen
(2017:80) att för hälso- och sjukvård som berör flera landsting ska landet
vara indelat i regioner. I förordningen räknas sedan de län och kommuner
upp som ingår av varje region. I förordningen (2014:1102) med instruktion
för Polismyndigheten framgår det att Polismyndigheten ska delas in i
polisregioner. I nationalparksförordningen (1987:938) nämns den
”Sydsvenska barrskogsregionen”. I lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete används uttrycket ”Öresundsregionen”. Enligt
förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och
bostäder för studerande delas landet in i ett antal uppräknade regioner.
Enligt förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och
ämnesråd fattas beslut att utse elektorer i olika uppräknade regioner osv.
Dessutom används begreppet i den offentliga statistiken. Bland annat
används lokala arbetsmarknadsregioner och funktionella analysregioner som
enheter för statistikinsamling. Till detta kommer att såväl landsting som
kommuner valt att kalla olika samarbeten inom till exempel räddningstjänst
och gymnasieverksamhet för region kombinerat med ett geografiskt namn.
Beteckningen regionkommun. Fördelen med beteckningen regionkommun är att
den markerar att det rör sig om ett kommunalt organ med samma
konstitutionella ställning som landstingen samtidigt som ordet region
införlivas, som redan är etablerat sedan länge i bland annat Skåne och Västra
Götaland och på senare år i allt fler landsting. Beteckningen knyter an till
regional utveckling och diskussionen om den regionala nivåns ökade roll i
samhället. Det som talar emot beteckningen regionkommun är att den är
lång och att det i de flesta sammanhang bara är dess första led, region, som
kan förväntas användas. När det gäller igenkännlighet blir dock detta ett
betydligt mindre problem än att som i dagens situation förstå att landsting
och region är samma sak. Ytterligare en fördel med beteckningarna region
och regionkommun är att de kan vara mer internationellt gångbara och
upplysande än landsting.
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Beteckningen länsting skulle rent språkligt vara en bra beskrivning av att det är
en beslutande församling i länet som avses. Att ”ting” även fortsättningsvis
skulle finnas med i beteckningen och att ordet är så nära besläktat med
landsting skulle vara ytterligare en fördel. En del av historiken och
traditionen skulle därmed bevaras. Beteckningen länsting är dessutom ett
mer precist begrepp än region. Samtidigt skulle det bli en helt ny beteckning
som inte har använts någonstans i praktiken. Ordet länsting är snarlikt
länsstyrelse vilket skulle kunna tydliggöra att det är just uppgifter från
länsstyrelsen man har tagit över. Samtidigt är det en risk att
begreppsförvirring kan uppstå just på grund av detta. Att hålla isär de olika
aktörerna på regional nivå är redan i dag besvärligt för många.
Beteckningen landstingsregion har den fördelen att både beteckningarna landsting
och region ingår. En nackdel är att det kan uppfattas som en större region
bestående av flera landsting, ”en region av landsting”. Den har också den
nackdelen att den inte har använts någonstans tidigare. Beteckningen är även
relativt lång och omständlig att tillämpa i praktiken när det gäller till exempel
hur fullmäktige och styrelse ska benämnas.
Beteckningen regionting har fördelen att beteckningen region ingår samtidigt
som ”ting” även fortsättningsvis skulle finnas med i beteckningen. Även
detta är dock en ny beteckning som inte använts tidigare och den markerar
inte, som regionkommun, att det rör sig om ett kommunalt organ.
En principiell förändring har inte skett…

Ett annat synsätt är att det visserligen har skett en förändring av landstingens
uppgifter men att denna förändring inte är tillräckligt stor eller principiell för
att ett namnbyte ska vara motiverat. Det regionala utvecklingsansvaret är en
begränsad del av landstingens totala verksamhet som ekonomiskt domineras
och även i framtiden kommer att ekonomiskt domineras av hälso- och
sjukvårdsfrågor. Landstingen har dessutom över tid haft skiftande uppgifter
utan att detta har inneburit att det har varit nödvändigt att byta beteckning.
Ansvarskommitténs förslag om en ändring av beteckningen knöts, som
tidigare nämnts, framför allt till tanken på en förändrad geografi för
landstingen. Det skulle således kunna te sig mer naturligt att ändra
beteckning först i samband med en förändrad geografi. Region uppfattas
ofta som ett större geografiskt område än dagens län och landsting. En risk
med en ändrad beteckning utan en geografisk förändring är att det kan
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uppfattas som att en geografisk förändring har skett. Begreppet region
uppfattas ofta som ett större geografiskt område och det faller sig naturligt
att använda begreppet region för samverkan mellan flera landsting i större
områden.
En betydande negativ aspekt, som gäller varje ny beteckning som skulle
ersätta landsting, är att landsting är en beteckning som har lång kulturell och
språklig historia som då skulle försvinna för alltid. Även om begreppet
region har använts länge i Skåne och Västra Götaland kan det knappast
anses vara hävdvunnet på samma sätt som landsting. Beteckningen landsting
har medeltida rötter och har använts i över 150 år för att beteckna de
moderna landstingen. De flesta medborgare får antas ha en relativt god
uppfattning om vilka uppgifter ett landsting ansvarar för. Beteckningen
landsting är vidare ett begrepp som inte riskerar att förväxlas med någonting
annat eftersom det är distinkt och inte används i några andra sammanhang
än att beteckna just dagens landsting. Beteckningen som sådan, att dess
första del speglar ett geografiskt område och dess andra del anknyter till en
beslutande funktion, ger dessutom en god beskrivning av vad det rör sig om
för organisation.
Gotlands kommun

En särskild fråga gäller Gotlands kommun. Gotlands kommun ansvarar för
de uppgifter som landstingen utför i andra län. Gotland har även, som
tidigare nämnts, rätt att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse. Gotland använder sig av Region Gotland som egen
beteckning. Om landstingen formellt skulle byta beteckning till
regionkommuner framstår det som något problematiskt att även Gotlands
kommun skulle få denna beteckning. I så fall blir ju Gotland i
lagstiftningssammanhang en kommun på regional nivå (motsvarande
landsting). Det skulle innebära en ändring mot dagens situation.
Skulle den gemensamma beteckningen vara landsting och möjligheten för
dessa att använda regionfullmäktige och regionstyrelse försvinna skulle det
även då framstå som märkligt om Gotlands kommun behöll denna
möjlighet.
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK975
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2017-09-29

Regionstyrelsen

Informationsärende – Beslut att avböja förslag till avtal
från Sverigeförhandlingen för sträckan Jönköping –
Hässleholm

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen beslutar
att notera av presidiet vidtagen åtgärd att avge svar avseende Ramavtal 4 –
Höghastighetsjärnväg sträckan (Jönköping) – (Hässleholm).

Sammanfattning
Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) ska de av regeringen utsedda
förhandlingspersonerna utarbeta förslag till principer för finansiering samt förslag
till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar
och ingå överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer.
Efter förhandling och beaktande av synpunkter har Sverigeförhandlingen
överlämnat slutligt förslag på avtal, se bilaga. Avtalet består av ett huvuddokument
med två bilagor. Avtalet innebär ingen medfinansiering från Region Kronoberg.
Regionens åtagande framgår av punkt 6.6 ”åtar sig att i kommande planering verka
för att anslutande kollektivtrafik bidrar till att sprida resenärsnyttor samt öka
arbetsmarknads- och näringslivsnyttor” och 6.7 ”åtar sig att verka för samverkan
mellan berörda kommuner för att trygga markåtkomst för utbyggnad av
höghastighetsjärnvägen. Regionen åtar sig vidare att samverka med Trafikverket
vad gäller kopplingen mellan respektive Projekt och befintlig infrastruktur.”
Genom avtalet kommer Region Kronoberg enligt punkt 10.1-14 att få utse
personer till partssammansatt samverkansorgan för strategiska och principiella
frågor med överblick över Projektet och bostadsbyggandet, vilket kommer att vara
på två nivåer dels en styrelse och dels en projektstyrelse.
Sverigeförhandlingens processplan är att få ett godkännande av avtalet med Region
Kronoberg samt att fullmäktige ta ställning till avtalet. Godkända avtal ska
överlämnas till regeringen före årsskiftet.
Regionstyrelsen beslöt § 104/17 att uppdra åt regionstyrelsens presidium att föra
Region Kronobergs talan i de fortsatta avtalsförhandlingar avseende
Sverigeförhandlingen.
Sida 1 av 3
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK975
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2017-09-29

Bakgrund
I februari 2016 inbjöds Region Kronoberg av Sverigeförhandlingen till möte där
förslag på avtal överlämnades som ett bud. I mars 2016 svarade Region Kronoberg
på budet. (Dnr 16RK274-3). I svaret ställde sig regionen positiva till att en
höghastighetsjärnväg byggs men såg det som olyckligt att Kronoberg inte hade en
utpekad station i länet. Vi ansåg vidare att det var nödvändigt att förhandlingar om
höghastighetsjärnvägen kombineras med övriga infrastruktursatsningar för att
nyttan av denna sprids utanför Storstadsregionerna. Genom att framhålla att
kraftiga åtgärder vidtas på Kust-till-Kustbanan från Kalmar/Karlskrona till
Värnamo och på Södra stambanan.
Ett år senare i slutet av mars 2017 återkom Sverigeförhandlingen med förslag till
avtal. För delen som berör Region Kronoberg finns ingen större skillnad mellan
bud och förslag till avtal. Region Kronoberg svarade på avtalsförslaget i början av
maj 2017 (Dnr 17RK975-2). Region Kronobergs synpunkter kan sammanfattas i
tre punkter och vilka vi ansåg att de tydligt bör återspeglas i avtalen:
 Stationsort pekas ut i Kronobergs län
 Upprustning av kust-till-kustbanan
 Anslutning (växel) mellan ny stambana och befintliga banor o Hässleholm,
Värnamo och Tranås
Under Almedalsveckan 2017 meddelade Sverigeförhandlingen att de kommer att
föreslå att en permanent växel ska byggas i Hässleholm.
I början av september 2017 överlämnade Sverigeförhandlingen sitt slutliga förslag
på avtal (se bilaga).
Av betydelse för byggnationen av ny stambana är Trafikverkets förslag till
Nationell plan, vilken presenterades i slutet av augusti 2017. Enligt direktiven till
Trafikverket ska ny stambana byggas genom anslagsfinansiering. En konsekvens av
det är att de i sitt förslag har dimensionerat den nya stambanan till 250 km/h. Den
tydliga skillnaden mot Sverigeförhandlingens direktiv är att de kommer att föreslå
lånefinansiering för att få tillstånd en snabb utbyggnad samt att järnvägen
dimensioneras för 320 km/h. I Trafikverkets förslag nämns inget om de avtal som
Sverigeförhandlingen arbetat fram, mer än de delar som berör
storstadssatsningarna.
De båda förslagen dvs. Trafikverket och Sverigeförhandlingen kommer att läggas
fram till regeringen för ställningstagande under våren 2018.
Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör

Region Kronobergs ställningstagande avseende ramavtal 4
(Jönköping – Hässleholm)
Sverigeförhandlingen ramavtal 4:
Sida 2 av 3
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 17RK975
Handläggare: Per Hansson,
Datum: 2017-09-29

A. 170908 RAMAVTAL 4 (Jönköping) - (Hässleholm)
B. 170908 RAMAVTAL 4 (Jönköping) - (Hässleholm) BILAGA 1
C. 170908 RAMAVTAL 4 (Jönköping) - (Hässleholm) BILAGA 2
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A.

RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA (JÖNKÖPING) – (HÄSSLEHOLM)
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A.

RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE
UTBYGGNAD AV HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG SAMT ÖKAT
BOSTADSBYGGANDE
HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA (JÖNKÖPING) – (HÄSSLEHOLM)

Innehållsförteckning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Parter
Inledning
Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden
Definitioner och avtalsstruktur
Syftet med Ramavtalet
Parternas åtaganden
Finansiering och betalning
Tidplan
Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
Organisation och samverkan
Markåtkomst
Särskilt om planer och tillstånd
Avtalstid och uppsägning
Ändring av avtalet
Avtalets giltighet
Ändrade förutsättningar
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1. Parter
1.
2.
3.
4.

Staten genom Sverigeförhandlingen
Värnamo kommun
Region Kronoberg
Region Jönköpings län

Staten, genom Sverigeförhandlingen, Värnamo kommun, Region Kronoberg och Region
Jönköpings län benämns i det följande enskilt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. Värnamo
kommun benämns i det följande enskilt för ”Kommun(en)”. Region Kronoberg och Region
Jönköpings län benämns i det följande enskilt för ”Region(en)” och gemensamt för ”Regionerna”.

2. Inledning
2.1. Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av
regeringen utsedda förhandlingspersonerna utarbeta förslag till principer för finansiering
samt förslag till utbyggnadsstrategi för en ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och
Göteborg/Malmö. Förhandlingspersonerna ska också genomföra förhandlingar och ingå
överenskommelser med berörda kommuner, regioner och andra aktörer om finansiering och
lösningar av spår och stationer och eventuella anslutande infrastrukturåtgärder där
stambanorna angör respektive stad.
2.2. Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva
trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl
fungerande arbetsmarknadsregioner.
2.3. Regeringen har i direktiven för de senaste omgångarna av åtgärdsplaneringen uppdragit åt
berörda myndigheter att permanent pröva medfinansiering i planerings- eller
genomförandeskedet. Det förutsätter att berörda aktörer samverkar för en effektiv
utformning och maximal samhällsekonomisk lönsamhet av höghastighetsjärnvägen i syfte att
hitta de bästa lösningarna för utformning och finansiering av stationer och omkringliggande
infrastruktur. Kommunerna och Regionerna har inför ingående av detta Ramavtal inskickat
en nyttoanalys för att motivera sådan Parts deltagande i finansieringen.
2.4. Syftet med förhandlingspersonernas uppdrag är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande
av en ny höghastighetsjärnväg på ett sätt som maximerar dess samhällsekonomiska
lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad
tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och
förtätning.
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2.5. Sverigeförhandlingens arbetssätt är nyttobaserat och det är därför nödvändigt att, inför
överenskommelse om olika Parters åtaganden och ingående av Ramavtal och Objektavtal
samt andra relaterade avtal, beskriva i en nyttoanalys nyttorna som uppstår såväl lokalt,
regionalt som nationellt vid en investering i nya höghastighetsjärnvägar, åtgärder för nya
bostäder och ökad tillgänglighet. Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte
avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att
ingångna avtal ska justeras.
2.6. I regeringens proposition Infrastruktur för framtiden – Innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling (prop. 2016/17:21) anges att höghastighetsjärnvägar
ska byggas ut och att det ska ske i den takt som ekonomin tillåter. Riksdagen har bifallit
regeringens förslag i propositionen (bet 2016/17:TU4, rskr. 2016/17:101).
2.7. Enligt kommittédirektiv för Sverigeförhandlingen ska förhandlingspersonerna slutredovisa
sitt uppdrag senast den 31 december 2017. I och med att uppdraget slutredovisas kommer
regeringen att utse ett organ att svara för Sverigeförhandlingens rättigheter och skyldigheter
enligt detta Ramavtal, och som därmed inträder i Sverigeförhandlingens ställe i Ramavtalet
samt Objektavtalen.
2.8. Staten ansvarar i egenskap av huvudfinansiär för Huvudprojektets och HHJ (Jönköping) –
(Hässleholm) finansiering (vid sidan om Kommunernas medfinansiering) och övergripande
utformning. Trafikverket kommer att ansvara för utförandet av Huvudprojektet och HHJ
(Jönköping) – (Hässleholm). Mot bakgrund av detta har Ramavtal och tillhörande objektsavtal
utformats i samråd med Trafikverket. Trafikverket har därigenom fått en god förståelse för
Ramavtalets respektive Objektsavtalets konstruktion, innehåll och upplägg. När det i det
följande görs hänvisningar till Trafikverket, görs detta dock endast informativt och
upplysningsvis och sådana hänvisningar ska inte ses som rättsligt bindande åtaganden för
Trafikverket enligt detta Ramavtal med tillhörande Objektavtal. Under, och efter utförandet,
av Huvudprojektet och HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) ansvarar Staten för sina åtaganden
enligt detta Ramavtal och tillhörande Objektavtal medan Trafikverket ansvarar för sina
åtaganden enligt ingångna Genomförandeavtal.
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3. Villkor för uppfyllande av Parternas åtaganden
3.1. Detta Ramavtal träder i kraft och blir bindande mellan Parterna under de förutsättningar som
anges i punkt 15. Oaktat detta är Parterna överens om att respektive Parts åtaganden enligt
detta Ramavtal blir gällande under de förutsättningar som anges i denna punkt 3.
3.2. Statens åtaganden avseende genomförande av Projektet enligt detta Ramavtal, är villkorade
av att medel för åtagandenas uppfyllande i särskild ordning beslutas av regeringen och att
regeringen har informerat parterna om att detta skett. Om inget regeringsbeslut avseende
Projektet tagits senast år 2023 kan någon Part begära omprövning av avtalet.
3.3. Innan villkoren i punkt 3.2 är uppfyllda har inte heller övriga Parter någon skyldighet att
utföra några av sina åtaganden enligt detta Ramavtal, inbegripet Parternas åtaganden
angående organisation och samverkan enligt punkt 10.
3.4. Så snart beslut har fattats av regeringen enligt punkt 3.2 kommer Trafikverket skyndsamt att
tillhandahålla Parterna en uppdaterad och utvecklad/detaljerad Bilaga 2 (Specifikation
inklusive tidplan), i vilken den övergripande tidplanen ska ha utvecklats och anpassats bland
annat för att beakta tidpunkten för regeringens beslut enligt punkt 3.2. Eventuella
anpassningar ska göras i god anda och i samråd mellan Parterna och med syfte att bibehålla
de ursprungliga intentionerna för Projektet och bostadsbyggandet som rådde vid ingående av
Ramavtalet. Den uppdaterade Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) ska även redovisa
eventuella ändringar av utformning och/eller funktion avseende HHJ (Jönköping) –
(Hässleholm) som gjorts baserat på punkt 5.3 och som krävs för att beakta förändrade
förhållanden efter att Ramavtalet ingåtts. Eventuella uppdateringar och ändringar avseende
Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan), detta Ramavtal eller tillhörande Objektavtal vilka har
gjorts med tillämpning av denna punkt 3.4 ska dokumenteras skriftligen och ersätta berörda
delar av tidigare versioner av relevant dokument.
3.5. Om regeringens beslut enligt punkt 3.2 fattas först vid en tidpunkt som jämfört med
tidpunkten för ingåendet av detta Ramavtal väsentligen försvårar Kommunernas möjligheter
att färdigställa sina respektive bostadsbygganden till år 2035 enligt vad som följer av
respektive Objektavtal ska Parterna i god anda omförhandla sina respektive åtaganden enligt
detta Ramavtal. Utgångspunkten för sådan förhandling är att de principer och åtaganden
som Parterna enades om vid ingående av Ramavtalet ska kvarstå oförändrade så långt som
möjligt, dock med beaktande av sådana ändrade förutsättningar rörande t.ex. tidplan som
kan uppkomma.
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4. Definitioner och avtalsstruktur
4.1. I detta Ramavtal ska följande begrepp ha den innebörd som framgår nedan:
Genomförandeavtal:

avser avtal som berörda Parter enligt Objektavtalen
kommer att ingå med Trafikverket i ett senare skede.

HHJ (Jönköping) – (Hässleholm)

avser det Projekt som avser byggandet av
höghastighetsjärnväg mellan Jönköping och
Hässleholm enligt grundutförande i Bilaga 2
(Specifikation inklusive tidplan).

Huvudprojekt:

avser byggandet av ett nytt system med
höghastighetsjärnväg mellan (Stockholm) Järna –
Almedal (Göteborg) och (Stockholm) Järna – Lund
(Malmö). Sträckorna Järna till Stockholm C, Almedal till
Göteborg C och södra Lund till Malmö C ingår inte i den
fysiska utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen men
kan nyttjas även av höghastighetståg och snabba
storregionala tåg.

Objekt:

Framgår av Objektavtalen.

Objektavtal(en):

avser avtal, inklusive bilagor, avseende finansiering,
medfinansiering och bostadsbyggande som har träffats
mellan berörda Parter och som bilagts Ramavtalet i
undertecknade versioner.

Projekt:

avser byggandet av höghastighetsjärnväg för
respektive delsträckor som ingår i Huvudprojektet och
för vilka separata Ramavtal ska ingås mellan berörda
parter, dvs. respektive Ramavtals omfattning utgör ett
Projekt.

Projektmedel:

avser medel som Parterna förbundit sig att tillskjuta
enligt detta Ramavtal inklusive bilagor för
genomförande av Projektet. Projektmedel omfattar
inte Kommunernas kostnader för bostäder eller
planläggning enligt Plan-och bygglagen.

Projektstyrelse:

har den innebörd som framgår av punkt 10.2.

Ramavtalet:

avser detta Ramavtal inklusive bilagor.

Styrelsen:

har den innebörd som framgår av punkt 10.2.
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4.2. Till detta Ramavtal biläggs undertecknade Objektavtal för berörda Parter inom Projekt HHJ
(Jönköping) – (Hässleholm).
4.3. Vid eventuella motstridigheter mellan Ramavtalet och Objektavtalen ska Ramavtalet äga
företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i Ramavtalet och dess bilagor ska vad som
anges i Ramavtalet äga företräde. Vid motstridighet mellan vad som anges i de olika
bilagorna till Ramavtalet ska bilagenumreringen gälla såsom prioritetsordning.

5. Syftet med Ramavtalet
5.1. Syftet med detta Ramavtal är att reglera förutsättningarna för genomförandet av HHJ
(Jönköping) – (Hässleholm).
5.2. Av Bilaga 1 (Finansieringsplan) framgår Finansiering och medfinansiering. Av Bilaga 2
(Specifikation inklusive tidplan) framgår vad som omfattas av grundutförandet avseende
stationsutformning och stationsplacering samt övergripande tidplan.
5.3. Staten äger rätt i sin egenskap av huvudsaklig finansiär av Huvudprojektet och HHJ
(Jönköping) – (Hässleholm) att efter ingående av Ramavtal och Objektavtal, och utan att
villkoren i Ramavtalet eller Objektavtal ändras i övrigt, göra skäliga justeringar och
anpassningar av Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan) såsom till exempel, men inte
begränsat till, om det krävs för att uppnå övergripande systemkrav för Huvudprojektet eller
om det krävs för samordning mellan olika Ramavtal och/eller Objektavtal.
5.4. Respektive Objekt för utbyggnaden av höghastighetsjärnväg i enlighet med HHJ (Jönköping) –
(Hässleholm) kommer att planläggas enligt gällande lagstiftning.

6. Parternas åtaganden
Parterna åtar sig följande:
6.1. Utbyggnaden av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) ska genomföras enligt åtagande i detta
Ramavtal. Trafikverket kommer att ansvara för, planera och genomföra utbyggnaden av HHJ
(Jönköping) – (Hässleholm) enligt vad som anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan).
6.2. Vid sidan av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) och utanför Projektmedlen, men inom ramen för
Ramavtalet, ingår det i Kommunernas respektive åtagande- och som en central förutsättning
för Huvudprojektet och respektive Projekt att bygga bostäder enligt vad som närmare anges i
respektive Objektavtal.
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6.3. Respektive Kommun åtar sig att genomföra erforderliga ändringar av detaljplaner för
genomförande av respektive Projekt, såsom det är beskrivet i detta avtal..
6.4. Finansiering och medfinansiering ska ske enligt åtagande i detta Ramavtal.
6.5. Parts uttömmande ansvar enligt detta Ramavtal, är begränsat till att tillskjuta Projektmedel
enligt vad som anges i Ramavtalet och/eller ansvara för andra åtaganden som enligt
Ramavtalet åvilar sådan Part.
6.6. Respektive Region åtar sig att i kommande planering verka för att anslutande kollektivtrafik
bidrar till att sprida resenärsnyttor samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnyttor.
6.7. Respektive Region åtar sig att verka för samverkan mellan berörda kommuner för att trygga
markåtkomst för utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. Regionen åtar sig vidare att
samverka med Trafikverket vad gäller kopplingen mellan respektive Projekt och befintlig
infrastruktur.

7. Finansiering och betalning
7.1. Genomförandet av utbyggnaden av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) ska finansieras med
medel från följande:
• medfinansiering från Kommuner, med de belopp som anges i punkt 7.2, respektive
• medel som tillskjuts av Staten enligt vad som anges i punkt 7.3.
7.2. Respektive Kommun förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som
ingås samtidigt med detta Ramavtal, att tillskjuta följande belopp såsom medfinansiering till
utbyggnaden av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm). Angivna belopp är angivna i 2016-06 års
priser och ska justeras baserat på utvecklingen av KPI enligt vad som anges i Bilaga 1
(Finansieringsplan).
 Värnamo kommun 31,5 miljoner kronor
Medfinansiering ska inbetalas av respektive Kommun till Staten i de rater och vid de
tidpunkter som anges i Bilaga 1 (Finansieringsplan).
7.3. Staten förbinder sig genom detta Ramavtal, respektive de Objektavtal som ingås samtidigt
med detta Ramavtal, att tillskjuta de medel som vid sidan om Kommunernas medfinansiering
krävs för utbyggnaden av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) enligt vad som anges i Bilaga 2
(Specifikation inklusive tidplan).
7.4. Staten svarar för kostnadsökningar för de delar av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) som inte
enligt Ramavtalet (eller i förekommande fall Objektavtal) åvilar Kommunerna, i den mån
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detta medför att den totala antagna investeringsutgiften överskrids. Kommunerna svarar
dock alltid för kostnadsökningar för av Kommun påkallad/initierad standardhöjning, tillägg
och/eller andra förbättringar jämfört med vad som anges i Bilaga 2 (Specifikation inklusive
tidplan) och, på Objektnivå, i respektive Objektavtal. Det förutsätts därvid att sådana av
Kommun påkallade/initierade förändringar måste vara genomförbara med beaktande av den
övergripande funktionen och tidplanen för HHJ (Jönköping) – (Hässleholm).
7.5. Utöver vad som anges i detta Ramavtal samt Bilaga 1 (Finansieringsplan) redovisas ytterligare
villkor för medfinansiering i respektive Objektavtal.

8. Tidplan
8.1. Trafikverket har inför ingående av detta Ramavtal upprättat en övergripande tidplan för
genomförande av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm), vilken framgår av Bilaga 2 (Specifikation
inklusive tidplan).
8.2. Parterna ska hålla vararandra informerade om omständigheter som kan komma att påverka
tidplanerna.
8.3. För det fall HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) skulle försenas jämfört med den övergripande
tidplan som inkluderats i Bilaga 2 (Specifikation inklusive tidplan), såsom justerad enligt
punkt 3.4, åtar sig Parterna att på oförändrade villkor vidta samtliga övriga åtaganden som
enligt Ramavtalet eller Objektavtal åvilar Parterna.

9. Projektgenomförande, drift, underhåll och äganderätt
9.1. Trafikverket kommer att vara huvudman för HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) och kommer att
svara för genomförandet av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm).
9.2. Trafikverket kommer att svara för drift och underhåll av samtliga anläggningar som ingår i
HHJ (Jönköping) – (Hässleholm), såvida inte annat följer av Genomförandeavtal eller annat
avtal. Såvitt avser omfattningen av Trafikverkets ansvar för stationer och kringliggande
anläggningar framgår detta av Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085, Ägarskap,
förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på
stationer, (Daterad 2015-04-24, vid avtalets ingående).
9.3. Trafikverket kommer att vid behov tillse att avtal som reglerar övergången till annan parts
anläggning såsom befintliga spår, trappor, gångvägar m.m. ingås med eller mellan berörda
parter.
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9.4. Trafikverket ska äga samtliga anläggningar som ingår i HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) så som
den beskrivs i bilaga 2 och i riktlinje TDOK 2015:0085, (Ägarskap, förvaltningsansvar och
fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på stationer daterad 2015-04-24,
vid avtalets ingående.)

10. Organisation och samverkan
10.1. För att möjliggöra utbyggnaden av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm) krävs att samtliga Parter
bemannar sin organisation med resurser i den omfattning som krävs för att genomföra HHJ
(Jönköping) – (Hässleholm). Detsamma gäller för Trafikverket.
10.2. Parternas och Trafikverkets samverkan ska huvudsakligen ske på två nivåer:
 Under Statens ordförandeskap bildas ett partssammansatt samverkansorgan för
strategiska och principiella frågor med överblick över Projektet och bostadsbyggandet
("Styrelsen"). I Styrelsen ingår även Trafikverket. Styrelsens närmare sammansättning
framgår av punkt 10.4.
 Trafikverket kommer att tillsätta en projektstyrelse för HHJ (Jönköping) – (Hässleholm)
("Projektstyrelsen"). Projektstyrelsen ska fungera operativt, dess sammansättning
framgår av punkt 10.11.
10.3. Styrelsen respektive Projektstyrelsen kan besluta att representanter från andra intressenter
ska kallas till och får närvara vid ett eller flera möten då så bedöms nödvändigt och lämpligt.
Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i
samband med genomförandet av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm). I detta syfte kommer
Trafikverket att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.

Styrelsen
10.4. Styrelsen tillsätts av regeringen eller det organ som regeringen bemyndigar och består av
representanter för Parterna. Respektive part utser en ledamot och en ersättare till Styrelsen.
Staten utser sekretariat för Styrelsen. Föredragande i Styrelsen är ansvarig tjänsteman i
Trafikverket.
10.5. Styrelsen ska behandla frågor som rör Parternas åtaganden och Projektet.
10.6. Styrelsen behandlar frågor som rör arbetena enligt Ramavtalet såsom:
 Projektets omfattning och avgränsning
 Huvudtidplan
 Budget och prognoser för Projektet,
 Bostadsbyggandet, samt
 Andra frågor av stor vikt eller av väsentlig betydelse
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10.7. Inom ramen för Styrelsens arbete åligger det att följa Projektstyrelsen. Som princip ska
Projektstyrelsen ha ett långtgående mandat att fatta och verkställa beslut inom Projektet, så
länge sådant beslut eller verkställande inte står i strid med det aktuella Projektet, Ramavtalet
eller de ekonomiska ramar som fastställts för Projektet.
10.8. De överenskommelser etc. som träffas inom Styrelsen kan komma att behöva godkännas av
respektive Parts beslutande organ för att äga giltighet.
10.9. Parterna är överens om att Styrelsen ansvarar för uppföljning och årlig rapportering till
regeringen av Ramavtalets genomförande. Uppföljningen innefattar Ramavtal, eventuella
ändringar och tilläggsavtal så väl som ökat bostadsbyggande, ekonomi i Projektet samt
finansiering. Uppföljningen sker årsvis baserat på bland annat insänd redovisning av
Kommunerna och Trafikverket.
10.10. Styrelsen kan, när så bedöms erforderligt, adjungera lämplig person med expertkompetens
till Styrelsen för deltagande i en eller flera frågor.

Projektstyrelsen
10.11. Projektstyrelsen består av representanter från Kommunerna och Trafikverket. Respektive
Kommun och Trafikverket ska utse två representanter vardera till Projektstyrelsen.
10.12. Projektstyrelsen ska arbeta operativt med Projektets framdrift i enlighet med vad som sägs i
detta Ramavtal. Projektstyrelsen rapporterar till Parterna och Styrelsen.
10.13. Trafikverkets organisation med ansvar för genomförande av de olika delarna av
Huvudprojektet kommer att ha en annan geografisk indelning än de ramavtal som ingås för
Huvudprojektet. Därför kan Projektstyrelsen, på initiativ av Trafikverket och för att
åstadkomma ett funktionellt och effektivt arbetssätt, komma att slås samman med
projektstyrelser som skapas för andra ramavtal som ingås för Huvudprojektet, om och i den
mån detta krävs för att spegla strukturen för Trafikverkets organisation för genomförande av
Huvudprojektet. Om sådan sammanslagning sker ska de hänvisningar till Projektstyrelsen
som görs i Ramavtalet avse en sådan sammanslagen projektstyrelse.
10.14. Projektstyrelsen kan, när så bedöms erforderligt, adjungera lämplig person med
expertkompetens till Projektstyrelsen för deltagande i en eller flera frågor.
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11. Markåtkomst
Trafikverket kommer att med Projektmedel svara för den markåtkomst som behövs för
genomförande av HHJ (Jönköping) – (Hässleholm), dels under byggtiden, dels under
drifttiden, enligt de förutsättningar som närmare regleras i Objektavtalen. Respektive
Kommun ska medverka och underlätta för framdriften av erforderlig markåtkomst.

12. Särskilt om planer och tillstånd
12.1. Parterna är medvetna om att respektive Kommuns beslutande organ beslutar om att anta
detaljplaner. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de som berörs av detaljplanen
enligt lag för antagande av detaljplan. Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att
överklaga beslut om antagande av detaljplan och att beslut kan komma att prövas enligt
gällande lagstiftning, vilket kan komma att påverka tidplanen för HHJ (Jönköping) –
(Hässleholm).
12.2. Parterna är medvetna om processerna för järnvägsplaner, vägplaner och eventuell
tillåtlighetsprövning samt eventuella andra erforderliga prövningar och tillstånd. Trafikverket
beslutar om att fastställa järnvägs- och vägplaner. Beslut om att fastställa järnvägs- och
vägplaner ska föregås av samråd med de som berörs av planen enligt gällande lagstiftning.
Parterna är medvetna om att sakägare har rätt att överklaga Trafikverkets fastställelsebeslut
och att fastställelsebeslut då prövas av regeringen, vilket kan komma att påverka tidplanen
för HHJ (Jönköping) – (Hässleholm).
12.3. Med hänvisning till punkt 12.1 och 12.2 är Parterna även medvetna om att respektive
Objektavtal inte är bindande vid prövning av förslag till bland annat detaljplan och
järnvägsplan.

13. Avtalstid och uppsägning
13.1. Ramavtalet och respektive Objektavtal gäller från dess ikraftträdande och intill dess att
samtliga Projekt och Objekt genomförts respektive Parternas övriga åtaganden enligt
Ramavtalet och Objektavtalet fullgjorts.
13.2. Ramavtalet och respektive Objektavtal kan, med undantag för vad som sägs i punkt 3.2, inte
sägas upp eller frånträdas av Part med mindre än att samtliga Parter enas därom.
13.3. Om avtalet upphör att gälla kvarstår respektive Parts finansieringsansvar av dittills
upparbetade kostnader.
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14. Ändring av avtalet
Samtliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal ska vara skriftliga och godkända av samtliga
Parters beslutande organ för att gälla.

15. Avtalets giltighet
Detta Ramavtal träder ikraft när det har undertecknats av samtliga Parter och under
förutsättning att nedanstående beslut har fattats och vunnit laga kraft:




Värnamo kommuns kommunfullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som
vinner laga kraft;
Region Kronobergs fullmäktige godkänner Ramavtalet genom ett beslut som vinner laga
kraft; och
Regeringen godkänner Ramavtalet.

16. Ändrade förutsättningar
Om något villkor enligt punkt 15 inte kan uppfyllas, någon del av HHJ (Jönköping) –
(Hässleholm) inte kan genomföras på grund av att planer, tillstånd eller liknande inte erhålls,
kraftigt försenas eller erhålls med innehåll som i viss mån avviker från vad som förutsattes
vid detta Ramavtals ingående, ska Parterna i god anda och med utgångspunkt i villkoren i
Ramavtalet (jmf t.ex. punkt 7.4 i Ramavtalet) diskutera hur detta ska påverka Ramavtalet och
förutsättningarna för dess uppfyllande. Utgångspunkten för en sådan diskussion ska vara att
enas om sådana anpassningar av Ramavtalet som krävs för att så långt som möjligt
vidmakthålla de principer som legat till grund för ingående av detta Ramavtal (dock med
beaktande av de förhållanden/ändrade förutsättningar som föranlett sådan
diskussion/justering). Vad som anges i denna punkt ska gälla Parterna emellan oberoende av
om villkoren för ikraftträdande av Ramavtalet i punkt 15 är uppfyllda.
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Ort och datum

Värnamo kommun

Region Kronoberg

Region Jönköpings län

Staten genom Sverigeförhandlingen

Bilagor:
Bilaga 1. Finansieringsplan
Bilaga 2. Specifikation inklusive tidplan
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BILAGA 1 - FINANSIERINGSPLAN
RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA (JÖNKÖPING) – (HÄSSLEHOLM)
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B. (Bilaga 1)

BILAGA 1 - FINANSIERINGSPLAN
RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA (JÖNKÖPING) – (HÄSSLEHOLM)
1. Finansiering och medfinansiering
Staten ansvarar för huvuddelen av investeringen i höghastighetsjärnvägen. Övriga parters totala
andel av finansieringen framgår av Tabell 1 - Medfinansiering av höghastighetsjärnväg sträcka
(Jönköping) – (Hässleholm).
Medfinansieringen ska inbetalas till staten i tre delar
a) En tredjedel betalas när beslut tas av start av järnvägsplan, och efter att medel beslutats
enligt Ramavtalets punkt 3.2
b) En tredjedel betalas när huvudkontrakt med entreprenör för höghastighetsjärnväg är
tecknat för byggarbetena i respektive kommun
c) En tredjedel betalas när hela delsträckan (Projektet) är färdigbyggd och öppnad för trafik.
Beloppen är angivna i 2016-06 års prisnivå och ska räknas om med hänsyn till förändringen i KPI.
Tabell 1 - Medfinansiering av höghastighetsjärnväg sträcka (Jönköping) – (Hässleholm)
Miljoner kronor i 2016-06 års prisnivå
Värnamo kommun

31,5

Summa medfinansiering

31,5
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BILAGA 2 - SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN
RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG
STRÄCKA (JÖNKÖPING) – (HÄSSLEHOLM)
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BILAGA 2 - SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN
RAMAVTAL 4 - HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN
STRÄCKA (JÖNKÖPING) – (HÄSSLEHOLM)
Denna Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan till Ramavtal 4 - Höghastighetsjärnvägen sträcka
(Jönköping) – (Hässleholm) (”Ramavtalet”) syftar till att beskriva Projektets (så som angivet i
Ramavtalet) specifikation och tidplan. Om inte annat anges nedan ska definierade begrepp ha
samma innebörd som i Ramavtalet. Vid eventuella motstridigheter mellan Bilaga 2 - Specifikation
inklusive tidplan och Ramavtalet ska Ramavtalet äga företräde.

1. Sträckan (Jönköping) – (Hässleholm)
Hela sträckan från Jönköping till Hässleholm blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet
som ska gå mellan (Stockholm) Järna – Almedal (Göteborg) och (Stockholm) Järna – Lund
(Malmö). Sträckan ska byggas så att ändamålen med höghastighetsjärnvägssystemet kan uppnås.
Ändamålen med höghastighetssystemet är bland annat att öka kapaciteten i järnvägssystemet,
knyta samman Sveriges storstadsregioner, bidra till regionförstoring genom regional
arbetspendling samt underlätta energisnålt resande och konkurrenskraftig tågtrafik.
Sträckorna från Järna till Stockholm C, från Almedal till Göteborg C och från södra Lund till Malmö
C ingår inte i den fysiska utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen.
Sträckan mellan Jönköping och Hässleholm planeras för persontåg i upp till 320 kilometer i
timmen. När de snabba persontågen flyttas till den nya järnvägen blir det mer plats för godståg
och regional persontrafik på Södra och Västra stambanan.
Aktuellt ramavtal och objektavtal (samt tillhörande bilagor) omfattar stationer för av- och
påstigning på en plats: Värnamo. Stationen i Värnamo ska placeras strax öster om tätorten och
möjliggöra tågbyten mellan höghastighetsjärnvägen och Kust till kustbanan.
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2. Beskrivning av vad som ingår i stationernas grundutförande
Staten ansvarar för att stationerna längs höghastighetsjärnvägen utformas i enlighet med ett
grundutförande. Detta grundutförande beskrivs i Trafikverkets riktlinje TDOK 2015:0085
”Ägarskap, förvaltningsansvar och fördelning av kostnader inom Trafikverkets ansvarsområde på
stationer”, (Daterad 2015-04-24, vid avtalets ingående).
I grundutförande enligt detta ramavtal och objektavtal ingår också stationernas principiella
geografiska läge så som det beskrivs i objektavtalen för respektive station. I grundutförandet ingår
ett markförlagt höjdläge, med inriktningen att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda
miljöer.
En icke markförlagd lösning kan motsvara grundutförandet om förutsättningarna gör att detta är
den bästa lösningen utifrån Trafikverkets sammanvägda bedömning. Denna sammanvägda
bedömning bygger på faktorer såsom kostnader, landskapets förutsättningar, barriäreffekter,
möjlighet att inrymma i befintlig miljö eller krav enligt miljöbalken.

3. Tidplan
Trafikverket har vid upprättandet av den övergripande tidplanen så långt det är möjligt i detta
skede tagit hänsyn till den risk för förseningar av Projektet som kan komma att följa av bland
annat antagandeprocesser av järnvägsplaner, detaljplaner, miljöaspekter m.m. Tiden är dock
angiven exklusive tid för överklaganden.
Övergripande tidplan
 Beslut tas av start av järnvägsplan: år 0
 Huvudkontrakt med entreprenör för höghastighetsjärnväg är upphandlad för
byggarbetena i respektive kommun: år 7-10
 Öppning för trafik för delsträckan: år 7-11
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Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras ytterligare och uppgår efter juli till -120 mnkr.
Resultatet inkluderar engångskostnader för korrigering av en felbokning och avgångsvederlag med
sammanlagt -7,7 mnkr. Juli är en kostnadsmässigt lättare månad jämfört med våren, men
månadsresultatet når inte fullt upp till budgeterad nivå, främst pga höga kostnader för hyrpersonal.
Förändring av semesterlöneskuld medförde kostnadsökningar i april och maj. Efter juli har
skuldförändringen nu återgått till samma mönster som föregående år. Rullande tolvmånadersresultatet
försämras eftersom engångsintäkter i juli 2016 nu faller bort, och uppgår till -158 mnkr. Verksamhetens
nettokostnad ökar med 9,3 % där hyrpersonal ingår som enskilt största post med 46,6 %.
Utfallet ligger i linje med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder motsvarande 60
mnkr har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
Avgörande faktorer är genomförandet av åtgärdsprogrammet, förmågan att rekrytera egen och fasa ut
hyrpersonal, kostnadsutvecklingen för nya läkemedel samt den som alltid svårbedömda köpta vården.

Resultatuppföljning för perioden
Månad - Juli
Resultaträkning exkl.
projekt (mnkr)

Utfall

Budget

ACKUMULERAT 2017
Diff

jan-jul

Budget

Diff

Årsbudget

Prognos

2017

Helår
(apr)

Intäkter
Patientavgifter

9,2

7,6

1,6

90,7

91,2

-0,6

160

-1,5

52,7

51,7

1,0

376,8

374,8

1,9

646

0,0

269,4

269,4

0,0

2 225,9

2 225,9

0,0

3 838

0,0

99,1

99,1

0,0

718,0

698,1

19,9

1 195

35,1

430,3

427,8

2,5

3 411,4

3 390,1

21,2

5 839

33,6

-183,9

-181,5

-2,4

-1 723,1

-1 730,5

7,4

-3 001

30,7

-16,5

-3,8

-12,7

-120,0

-27,3

-92,8

-47

-144,0

-200,4

-185,3

-15,1

-1 843,1

-1 757,8

-85,3

-3 048

-113,3

Köpt vård

-55,3

-50,3

-5,0

-365,1

-349,7

-15,4

-597

-40,7

Läkemedel

-48,8

-51,2

2,4

-363,5

-358,3

-5,2

-614

-6,6

Medicinsk service

-23,5

-23,8

0,3

-176,2

-166,7

-9,4

-286

-16,9

Medicinskt och övrigt
material

-19,1

-24,0

4,8

-181,8

-167,6

-14,1

-288

-21,4

Övriga kostnader

-73,0

-76,8

3,8

-552,4

-540,4

-12,1

-925

-22,4

Avskrivningar och
internränta

-7,0

-6,7

-0,2

-49,8

-48,2

-1,6

-83

-3,1

-427,1

-418,1

-9,1

-3 531,9

-3 388,7

-143,2

-5 840

-224,4

Projekt

0,4

0,0

0,3

1,6

0,1

1,5

0

1,3

Verksamhetens
nettokostnader

3,6

9,8

-6,2

-119,0

1,5

-120,4

0

-189,5

Finansiella intäkter

0,3

0,2

0,1

1,2

1,1

0,2

2

0,0

-0,2

-0,1

-0,1

-0,7

-0,8

0,1

-1

-0,5

3,7

9,8

-6,1

-118,4

1,8

-120,2

0

-190,0

Såld vård inkl tandvård
Landstingsersättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Hyrpersonal
Summa bemanning

Summa kostnader

Finansiella kostnader
Resultat
Åtgärder för
kostnadsreducering

60,0

Resultat inkl åtgärder

-130,0
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Intäkterna avviker positivt från budget. Budget för patientavgifter har reviderats för kostnadsfri
mammografi, ändrat högkostnadsskydd för personer över 85 år samt justeringar inom tandvård.
Intäkterna för patientavgifter överstiger budget med ett överskott som i juli är hänförbart till
tandvården.
Även den sålda vården ger ett överskott mot budget. Bilden är oförändrad jämfört med tidigare
rapportering. Hudverksamheten redovisar ett ackumulerat underskott på -5,5 mnkr samtidigt som
intäkter inom rättspsykiatrin, såld vård till Migrationsverket och abonnemangsmodellen i södra
sjukvårdsregionen ger överskott.
Övriga intäkter avviker positivt med 20 mnkr jämfört med budget. Juliutfallet är i nivå med budget.
Här ingår den korrigering av intäkter med -4,4 mnkr för asylsökande som bokades fel i bokslut 2016.
Med den posten exkluderad framgår att den schablonersättning som betalas ut av staten inte täcker den
interna omfördelningen som görs efter prestation inom hälso- och sjukvården, utan ger ett underskott
med -2 mnkr. Underskotten vägs upp av överskott för såld medicinsk service, ersättning i samband med
upphandling, ersättningar inom vårdvalet samt övriga bidrag och ersättningar.
Personalkostnaderna ger ackumulerat ett överskott jämfört med budgeterad nivå beroende på
vakanser och frånvaro inom framför allt primärvård och psykiatri samt ännu ej utnyttjade anslag under
hälso- och sjukvårdsgemensamt. Juni- och juliutfallet har överstigit budget, med ett underskott som
motsvarar kostnaden för intjänat OB-tillägg, ca -2 mnkr per månad. Totalt ökar kostnaderna med 96
mnkr eller 5,9 % jämfört med juli 2016.
Kostnad för sjuklön fortsätter att sjunka med ett månadsutfall som är i nivå med juli 2016. Ackumulerat
ökar kostnaden med 3 mnkr eller 16 %. Den största ökningen noteras för medicin- och akutcentrum.
Månadsutfallet för övertid något lägre jämfört med tidigare månader, den ackumulerade ökningstakten
avtar något och uppgår till ca 11 % jämfört med samma period föregående år. Även kostnader för
utbildning och rekrytering ökar.
Löneskulderna ökar jämfört med föregående år. Ökningen är hänförbar till intjänad semester, men den
tidigare rapporterade ökningstakten har nu fallit tillbaka och ligger på 1000 dagar eller 1,2 % över juli
2016. Även intjänad komptid ökar, medan läkarnas jour- och beredskapsskuld fortsätter att minska.
Kostnaden för semestervikarier ökar och är 7,6 % högre jämfört med juli föregående år. Ökningen
återfinns inom psykiatricentrum och rättspsykiatrin.
Kostnad för hyrpersonal faller ut med 16,5 mnkr i juli. Ackumulerat ligger kostnaden på 120 mnkr, att
jämföra med 82 mnkr efter juli 2016. Merkostnaden uppgår till ca 72 mnkr jämfört med egen personal.
På centrumnivå står PRC och KBC för de högsta kostnaderna.
Månadsutfallet för hyrläkare sjunker i juli till 10 mnkr, samtidigt som hyrsjuksköterskor når en ny
toppnotering med 6,5 mnkr. Vuxenpsykiatrin redovisar höga kostnader för hyrläkare, men ändå en
minskning jämfört med juli 2016 med 1,4 mnkr eller 11 %. I genomsnitt är det efter juli ca 48 hyrläkare
anlitade, vilket är 8 fler än juli 2016. För hyrsjuksköterskor noteras en kraftig ökning från 23 efter juli
2016 till 54 efter juli 2017.
Köpt vård avviker negativt från budget med totalt -15,4 mnkr, en ökning med 3 mnkr jämfört med
samma period föregående år. Kostnadsminskningen inom externt köpt högspecialiserad vård är inte lika
tydlig som tidigare. Utfallet efter juli ligger endast 1,6 mnkr under juli föregående år beroende på ett
fåtal dyra patienter i juni/juli.
För den ej högspecialiserade vården redovisas en kostnadsökning med 3,4 mnkr. Ökningen återfinns främst
under köp av fritt vårdsökande och vård enligt vårdgarantin. Likt tidigare rapporter är ökningen störst
inom ortopedi samtidigt som en minskning noteras inom kirurgi. Ökade kostnader för fritt
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vårdsökande utomlands blir allt tydligare, en ökning som efter juli uppgår till 1,1 mnkr och med en
totalkostnad på 1,3 mnkr.
Vuxenpsykiatrins köp av rättspsykiatrisk vård minskar med 1,8 mnkr jämfört med juli 2016. Antal
kronobergare inom rättspsykiatrin har minskat, samtidigt som kostnaden för den köpta vårdnivån har
ökat.
Antal utfärdade remisser uppgår till 3 104 vilket är ca 40 fler jämfört med juli 2016. Tendensen med
färre remisser inom ortopedi och thoraxkirurgi håller i sig, medan ögon- och ÖNH-sjukvård ökar.
Läkemedelskostnaderna redovisar ett överskridande efter sju månader med tyngdpunkten i majutfallet. Lägre kostnadsutfall i juli beror på säsongsvariation och bättre periodisering av rabatter. Den
ackumulerade ökningen uppgår till 12 mnkr eller 3,4 %. Ökningstakten är högre än prognostiserat, men
bromsas av engångskostnader i samband med hemtagningen av cytostatikahanteringen januari 2016,
läkemedelsrabatter samt lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. Kostnadsökningen kan främst
hänföras till läkemedel för behandling av reumatoid artrit, cancer, diabetes, blodproppsförebyggande
och för att stoppa blödningar.
Kostnaden för medicinsk service följer säsongsvariationen och går ner något under
sommarmånaderna. Ackumulerat överskrids budget med -9,4 mnkr. Budgetöverskridanden är
hänförbara till mikrobiologi, patologi och klinisk kemi. De största kostnadsökningarna noteras för
patologiska analyser. Kostnaderna för röntgenundersökningar minskar något. Utredning om felaktig
debitering i samband med uteblivna besök pågår.
Medicinskt och övrigt material överskrider budget. Underskottet är främst hänförbart till
anestesi/opererande enheter, byte av insulinpumpar samt dialysmaterial. Här återfinns även underskott
för röntgenmaterial och testreagenser kopplat till ökning av mikrobiologiska analyser.
Övriga kostnader lämnar ett underskott jämfört med budget. Underskottet är i huvudsak hänförbart
till sjukresor, förbrukningsinventarier och kostnader för IT. Någon effekt av det ändrade regelverket för
sjukresor kan inte utläsas, underskottet har istället ökat med 600 tkr.
Överskott för projekt uppgår till 1,5 mnkr och avser onkologklinikens palliativa centrum, kliniska
prövningsenhet samt ej förbrukade forskningsstipendier vid FoU-centrum.

Resultatuppföljning per centrum
Centrum/motsv (tkr)
Primärvårds- och rehabcentrum

Juli ack
2017

Juli ack
2016*)

Resultat
2016*)

Rullande
12-mån

Prognos
Helår
(apr)

-10 316

-863

-1 977

-11 966

-19 000

-13 030

-2 208

-1 081

-12 614

-20 000

2 713

1 345

-896

648

1 000

Medicin- och akutcentrum

-18 795

-16 245

-19 056

-21 605

-45 500

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum

-62 855

-31 691

-58 618

-89 782

-85 000

-3 840

-3 974

-4 809

-4 675

-200

Vuxenpsykiatri

-15 672

-9 899

-13 676

-19 449

-37 100

Rättspsykiatri

-3 506

1 530

1 247

-3 697

-6 400

111

3 764

2 234

-1 420

-2 000

-114 872

-57 378

-94 654

-152 594

-195 200

-9 508

242

-6 255

-16 006

900

2 649

2 874

4 639

4 414

3 000

varav vårdval
varav rehab + övrigt

Medicinskt servicecentrum

Tandvårdscentrum
Summa centrum
Hälso- och Sjukvårdsgemensamt
Hälso- och Sjukvårdsutveckling

3
Page 336 of 352

Summa HS gemensamt

-6 860

Projekt
Summa HS totalt inkl projekt

3 116

-1 616

-11 591

3 900

1 544

8 455

12 847

5 994

1 300

-120 188

-45 807

-83 423

-158 191

-190 000

Åtgärder för kostnadsreducering

60 000

Resultat inkl åtgärder

-130 000

Not: 2016 har justerats för organisationsförändringar

Kommentar från respektive centrum:

Primärvårds- och rehabcentrum redovisar sammantaget ett negativt resultat. Primärvårdens
besvärliga personalsituation fortsätter med drygt hälften av distriktsläkartjänsterna vakanta och
hyrläkare som i stort förklarar det negativa resultatet även om juli månad ger ett positivt utfall jämfört
med budget. Rehabdelen redovisar ett mindre positivt resultat hänförbart till framförallt låga kostnader
så här långt för köpt högspecialiserad vård på Rehabkliniken.

Medicin- och akutcentrum redovisar ett ackumulerat underskott med -18,8 mnkr exkl projekt där
utfallet i juli ger ett mindre plus med 200 tkr. Det ackumulerade resultatet tyngs av lägre semesteruttag
och höga övertidskostnader jämfört med budget. Bemanningssituationen är i stort oförändrad jämfört
med våren. Hyrpersonal används främst på medicinkliniken i Ljungby och på akutmottagningen i Växjö.
Under sommarmånaderna har även medicinkliniken i Växjö tvingats anlita bemanningsföretag.
Säsongsvariationer medför lägre kostnader för läkemedel och förbrukningsmaterial jämfört med budget.
Den köpta vården fortsätter att ligg på en förhållande vis låg nivå. Den sålda vården på onkologkliniken
ligger i nivå med tidigare år och där har fler utomlänspatienter utanför Blekinge behandlats.

Kirurgi-, kvinno- och barncentrum redovisar ett negativt resultat för perioden. Vakanta tjänster har
medfört dyra bemanningslösningar och övertidsersättningen ligger på en hög nivå. Hyrsjuksköterskor
har främst anlitats på anestesikliniken och kvinnokliniken. Kostnaden för hyrläkare inom
hudverksamheten och kvinnosjukvården är lägre jämfört med samma period 2016. Underskottet för
såld vård inkluderar ersättningen i vårdvalet för Hudkliniken. Säsongsvariationer medför ett överskott
jämfört med budget under sommaren för medicinskt material. Det ackumulerade underskottet kvarstår
dock, till största delen hänförbart till operations- och skopiverksamheten. Negativa avvikelser för köpt
vård avser främst ortopedi och ÖNH-sjukvård. Centrumet redovisar budgetöverskridande även för
köpt högspecialiserad vård inom barn- och ungdomsmedicin.

Medicinskt servicecentrum redovisar ackumulerat ett negativt resultat. Månadsresultat för juli ligger
nära +-0. Kostnader för hyrpersonal och övertid ökar. Likt tidigare rapportering ligger
reagenskostnaderna på en fortsatt hög nivå. Även kostnader för externt köpta analyser ökar.

Psykiatricentrum redovisar ett negativt resultat som förklaras av kostnader för köpt rättspsykiatrisk
vård och höga bemanningskostnader inom BUP. Utfasning av hyrpersonal pågår inom vuxenpsykiatrin.
Bilden är oförändrad jämfört med tidigare rapportering.

Rättspsykiatrins resultat efter juli slutar -3,5 mnkr under budgeterad nivå. Resultatet inkluderar
avgångsvederlag med -1,3 mnkr. En ökad beläggning medför högre intäkter som trots allt inte förmår
täcka merkostnader för hyrpersonal och övertid. Med en fortsatt stigande beläggning i kombination
med lägre personalkostnader under hösten prognostiseras en resultatförbättring. Man är dock tveksam
till att nollresultat enligt åtgärdsprogrammet kan nås.

Tandvårdscentrum redovisar ett resultat nära noll efter juli som en konsekvens av låga
personalkostnader i kombination med intäkter för friskvårds- och barntandvård. De genomsnittliga
timintäkterna når fortfarande inte upp till målen även om de sakta förbättras. Även tiden med patienter
i stolen är för låg och det utökade behandlingsbehovet inom barntandvården gör att man tappar
patientintäkter för vuxentandvården. Minusresultat gäller för såväl allmän- som specialisttandvård.
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Hälso- och sjukvårdsgemensamt redovisar ett sammantaget negativt resultat på -7 mnkr efter maj.
Den negativa avvikelsen mot budget kopplas till schablonersättning för asylsjukvård respektive
ofinansierade anslag för ökat flyktingmottagande. Här ligger även den korrigering som gjorts med
anledning av felaktig uppbokning i bokslut 2016. Väsentliga underskott redovisas även för
interndebiterade kostnader för sjukresor och mikrobiologiska analyser för akutsjukvård samt för
anslaget som ska täcka 50 % av kostnaden för hyrpersonal. Positiva avvikelser redovisas för köpt vård
och patientavgifter samt för anslag som ännu inte utnyttjats. Slutligen noteras att juliresultatet i allt
väsentligt följer tidigare lämnad totalprognos.

Bemanningskostnad

Kostnadsökningen jämfört med 2016 förklaras främst av hyrpersonal, övertid, sjuklön och
löneökningar.
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Kostnad för köpt vård

Kostnaden för köpt vård är i stort sett oförändrad jämfört med 2016.

Kostnad för läkemedel

Månadsutfallet följer föregående års mönster med undantag för maj som ligger betydligt högre 2017
jämfört med 2016.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2017

JANUARI – JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

PRC Primärvårdscentrum

5,0

5,4

2,9

4,5

4,8

2,6

PSC Psykiatricentrum

7,1

8,4

3,3

6,3

7,4

3,1

RPK Rättspsykiatriska
Regionkliniken

5,9

9,2

3,6

5,8

7,2

4,9

TVC Tandvårdscentrum

6,1

6,5

2,7

6,7

7,0

4,3

MAC Medicin- och
Akutcentrum

4,6

5,2

2,5

4,2

4,6

2,8

KBC Kirurgi-, Kvinno- och
Barncentrum

5,5

6,0

2,5

5,7

6,1

3,2

MSC Medicinskt
Servicecentrum

5,3

6,1

2,6

4,8

5,7

2,2

HSJ Hälso o
sjukvårdsgemensamt

0,8

0,6

1,0

3,3

8,2

0,5

HSU Hälso o
sjukvårdsutveckling

4,3

4,9

0,9

3,8

3,2

8,8

HSN totalt

5,4

6,1

2,9

5,2

5,6

3,4

Kommentar: Relativt små förändringar i förhållande till föregående år. Skillnad i förändring mellan
män och kvinnor, minskad sjukfrånvaro hos män och ökad hos kvinnor.
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Väntande till planerat nybesök hos läkare

Kommentar: Totalt antal väntande till läkarbesök i juli är 5 279, vilket innebär en ökning med 450
patienter under juni/juli. Detta är en förväntad ökning eftersom den planerade verksamheten är
minimerad under sommarperioden. Jämfört med juli 2016 har antalet väntande minskat 379 och som
står i paritet med ökningen av den planerade öppenvårdsproduktionen. Den nationella vårdgarantin
(väntande inom 90 dagar) är oförändrat 84 % jämfört med maj, medan Kronobergs vårdgaranti
(väntande inom 60 dagar) minskar från 67 % i maj till 60 % i juli.
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Väntande till planerad operation/åtgärd

Kommentar: Totalt antal väntande till operation/behandling är 3 496, vilket är en ökning med 91
patienter under juni/juli och som är kopplad till en minskad planerad verksamhet under
sommarperioden. Jämfört med juli 2016 har antalet väntande ökat med 172 trots att antalet planerade
operationer ökat med 110 operationer under 2017. Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90
dagar) minskar från 71 % i maj till 62 % i juli, medan Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar)
minskar från 53 % i maj till 43 % i juli.

9
Page 342 of 352

Antal väntande vid BUP

Kommentar: För barn och ungdomspsykiatrin fortsätter antal väntande till utredning att öka medan
antalet väntande till nybesök och behandling i stort är på en oförändrad nivå. (Diagram jan 2015 – juli 2017)
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Produktionsstatistik juli
Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

103 220

102 353

10 386

17 jmf 16

17 jmf 15

104 409

867

-1 189

1%

-1%

11 284

10 675

-898

-289

-8%

-3%

130 981

131 393

123 863

-412

7 118

0%

6%

61 641

65 151

57 012

-3 510

4 629

-5%

8%

Primärvård - vårdval
Primärvård läkarbesök
- varav jourbesök
Primärvård besök annan
vårdgivare
Övrig primärvård/rehabilitering
Sjukvårdsrådgivn samtal
Vårddagar (vårdtid i dagar)

2 693

2 570

2 465

123

228

5%

9%

Vårdtillfällen

83

81

81

2

2

2%

2%

Medelvårdtid

32

32

30

0

1

0%

5%

Beläggning i %

54

53

93

1

-40

3%

-42%

1 136

1 029

835

107

301

10%

36%

26 174

24 103

23 764

2 071

2 410

9%

10%

13 028

12 512

12 395

516

633

4%

5%

Vårddagar (vårdtid i dagar)

61 600

67 221

70 888

-5 621

-9 288

-8%

-13%

Vårdtillfällen

13 966

14 836

15 154

-870

-1 188

-6%

-8%

Medelvårdtid

4,4

4,5

4,7

-0,1

-0,3

-3%

-6%

Operationer i SV

2596

2280

2765

316

-169

14%

-6%

Förlossningar

1305

1300

1246

5

59

0%

5%

Födda barn

1318

1314

1258

4

60

0%

5%

Beläggning i %

82,4

87,7

86,5

-5,3

-4,1

-6%

-5%

314,8

352,4

376,1

-37,6

-61,3

-11%

-16%

Läkarbesök

94 495

92 702

94 055

1 793

440

2%

0%

- varav akutmottagningarna

29 898

29 705

28 858

193

1 040

1%

4%

5 712

5 971

5 755

-259

-43

-4%

-1%

- varav planerade återbesök

39 620

38 796

40 606

824

-986

2%

-2%

- varav planerade nybesök

19 265

18 230

18 836

1 035

429

6%

2%

Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv

87 447

82 813

81 705

4634

5742

6%

7%

Besök i dagsjukvård

33 262

32 650

29 964

612

3298

2%

11%

8 469

8 642

9 498

-173

-1 029

-2%

-11%

Vårdtillfällen

906

960

876

-54

30

-6%

3%

Medelvårdtid

9,3

9,0

10,8

0,3

-1,5

3%

-14%

Beläggning i %

71,3

65,5

70,5

5,8

0,8

9%

1%

Disponibla vårdplatser

52,0

50,7

52,0

1,3

0,0

3%

0%

Läkarbesök

5 856

5 823

5 406

33

450

1%

8%

- varav akuta

1 727

1 679

1 642

48

85

3%

5%

21 522

20 604

21 511

918

11

4%

0%

Läkarbesök
Sjukv. behandl/besök ann vårdgiv
Ambulansverksamhet
Ambulansuppdrag totalt.
Somatisk slutenvård

Disponibla vårdplatser
Somatisk öppenvård

- varav akut/oplanerade besök

Psykiatri
Vårddagar (vårdtid i dagar)

Besök annan vårdgivare
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Område.

2017

2016

2015

17 jmf 16

17 jmf 15

17 jmf 16

17 jmf 15

Rättspsykiatri
Vårddagar, exkl. permissioner

25 030

25 647

24 677

-617

353

-2%

1%

Beläggning i %

100,0

102,1

99,6

-2,0

0,4

-2%

0%

Disponibla vårdplatser

118,0

118,0

116,9

0

1,1

0%

1%

Antal frisktandvårdsavtal

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Patienttid/totalt arbetad tid i %

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Antal behandlade patienter

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Total patienttid, timmar

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Röntgen undersökningar

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Röntgen CLV

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Röntgen LLL

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Mammografier

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Kliniska fysiologiska analyser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Kliniska kemiska analyser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Mikrobiologiska analyser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Patologiska och Cytologiska
analyser/remisser

eu

eu

eu

eu

eu

eu

eu

Besök, läkare med vårdavtal.

4 064

4 154

5 866

-90

-1 802

-2%

-31%

Besök, läkare med ersättn enl lag

8 590

8 688

8 868

-98

-278

-1%

-3%

Deleg besök hos sjuksköterskor

2 826

2 390

3 718

436

-892

18%

-24%

Sjukgymnastik, vårdavtal

2 820

2 888

2 913

-68

-93

-2%

-3%

18 696

21 070

22 241

-2 374

-3 545

-11%

-16%

Naprapat

1 071

1 119

1 032

-48

39

-4%

4%

Psykoterapeut

1 000

888

524

112

476

13%

91%

Tandvård

Medicinsk Service

Privata vårdgivare

Sjukgymnastik, ersättn enl lag

Produktionsstatistik för juli saknas för tandvård och medicinsk service. Den totala
sjukvårdsproduktionen i egen regi ökar med 0,8 % jämfört med samma period föregående år. Generellt
sett är det den planerade vården som ökar medan den akuta vården minskar.
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Resultatuppföljning per bas/delenhet
Månad: Januari – Juli 2017

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

12 mån

2017

2017

Länstrafikens
Kansli

-16 792

-17 462

670

-27 235

-30 092

0

Teknik och
omkostnader

-12 872

-14 122

1 250

-22 252

-24 209

2 000

Marknadsföring

-2 116

-3 600

1 484

-6 399

-7 200

0

Utredningsuppdrag

-1 469

-1 202

-267

-2 489

-2 650

0

Regiontrafik

-71 460

-68 384

-3 076

-116 941

-117 000

-1 500

Växjö stadstrafik

-37 524

-37 299

-225

-63 221

-64 400

2 000

-533

-695

162

-934

-1 200

0

Krösatåg Nord

-9 635

-11 576

1 941

-16 254

-19 845

2 500

Krösatåg Syd

-18 049

-19 950

1 901

-29 307

-34 200

-2 000

Öresundståg

2 305

-5 587

7 892

2 099

-10 100

5 500

Pågatåg

-1 062

-1 044

-18

-1 632

-1 790

0

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-1 674

-2 083

409

-3 294

-5 500

2 500

Serviceresor

-246

-246

0

-423

-382

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-33

-33

0

-64

-64

0

Abonnerad
skolskjuts

-267

0

-267

-841

0

0

Totalsumma

-171 428

-183 285

11 857

-289 188

-318 632

11 000

Resultaträkning
(tkr)

Älmhult
stadstrafik

Vidarefakturering
tågtrafik

Sjukreseadministration
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Kommentar:
Periodens resultat innebär ett överskott på totalt 11 857 tkr jämfört med budget.
Störst positiv avvikelse har Öresundståg med 7 892 tkr. För Öresundståg är det framförallt
hyreskostnaderna till vagnbolaget Transitio samt underhållskostnaderna som ligger lägre än
budget. För underhållskostnaderna gäller dock ett nytt avtal med högre kostnadsnivå från 1 juli
2017.
Störst negativ avvikelse har Regiontrafik med – 3 076 tkr. Resandet har minskat något jämfört
med 2016 samtidigt som trafikeringskostnaderna ökat; dels på grund av ökade indexkostnader
och dels på grund av utökad trafik.
Prognos för 2017 är 11 000 tkr. Ny prognos lämnas efter augusti.
Avstängningen av ett spår på södra Stambanan under drygt två månader april – juni har i första
hand fått negativa effekter på Krösatåg Syd men även Öresundstågtrafiken har drabbats.
Trafiknämnden har tidigare beslutat om omdisponering av budgetmedel från Öresundståg till
Krösatåg Syd (3 000 tkr) med anledning av avstängningen. En viss eftersläpning finns av
kostnaderna men det står klart att de totala merkostnaderna kommer att bli lägre än det
budgeterade beloppet 3 000 tkr.
Resandet för perioden augusti 2016 – juli 2017 ökade med 9,1 % för Växjö stadstrafik men
minskade med 1,4 % för regiontrafiken jämfört med samma period tidigare år (exklusive
skolkort).
Det samlade betyget för NKI (nöjd kundindex) enligt Kollektivtrafikbarometern var 73 % för
perioden augusti 2016 – juli 2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (71 %).
Betyget för den senaste resan enligt Kollektivtrafikbarometern var 85 % för perioden augusti
2016 – juli 2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (81 %).
Marknadsandelen enligt Kollektivtrafikbarometern var 11,92 % för perioden augusti 2016 – juli
2017 vilket var högre än för samma period tidigare år (10,80 %).
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik)
Trafikslag

Öresundståg

Intäkter tkr
jan-juli 2017

Kostnader tkr
jan-juli 2017

%
jan-juli
2017

Jämförelse
%
Bokslut
2016

Jämförelse
%
Budget
2017

%
Prognos
2017

67 111

64 806

103,6%

100,5%

91,8%

93,8%

886

1 419

62,4%

61,1%

54,7%

54,7%

Regiontrafik
buss

51 859

123 318

42,1%

45,1%

43,0%

42,4%

Växjö
stadstrafik

23 761

61 285

38,8%

41,5%

39,9%

41,7%

7 339

16 974

43,2%

45,4%

38,3%

43,4%

301

1 363

22,1%

28,5%

24,5%

24,5%

6 726

24 775

27,1%

27,6%

24,9%

24,9%

157 983

293 940

53,7%

55,8%

52,1%

53,0%

Älmhults
stadstrafik

Krösatåg Nord
Pågatåg
Krösatåg Syd
SUMMA
Kommentar:

Självfinansieringsgraden för januari - juli 2017 är 53,7 % vilket är lägre än Bokslut 2016 (55,8 %)
men högre än Budget 2017 (52,1 %).
Självfinansieringsgraden för motsvarande period 2016 var 54,3 %.
Prognosen för 2017 är 53,0 %. Prognosen kommer att revideras i samband med delårsrapporten
för januari – augusti.
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Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – JULI 2017
Centrum

JANUARI – JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

LTR Länstrafiken
Gemensamt

4,7

6,8

2,2

3,3

4,4

2,1

UTR Uppdragsverksamhet
Trafik

5,6

8,0

0,7

8,0

10,4

0,9

Trafiknämnd tot.

5,0

7,3

1,8

5,2

7,3

1,7

Kommentar:
Redovisningen i månadsrapporten har anpassats till hur sjukfrånvaron redovisas i regionens
styrtalsredovisning. Detta innebär att statistiken inte längre släpar en månad utan statistiken i
månadsrapporten för juli avser sjukfrånvaron i månaderna januari – juli.
Den totala sjukfrånvaron var något lägre i år än motsvarande period förra året.
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Resultat RUN
Månad – JULI
Resultaträkning exkl
proj
(tkr)

Utfall ack

Budget
Ack

Differens

Rullande

Årsbudget

Prognos

12 mån

2017

Budgetavv

Verksamhetsstöd

- 6 418

- 8 656

2 238

-10 201

-14 086

0

Projektkontor
ekonomiskt stöd

-11 532

-11 541

9

-18 659

-19 785

0

Kunskap och lärande

-2 935

-3 339

404

-6 682

-5 747

0

Folkhälsa och soc
utveckling

-4 916

-5 321

405

-7 467

-9 264

0

Hållbar tillväxt

-4 347

-3 982

-365

-6 964

-7 115

0

-30 149

-32 840

2 692

-49 974

-55 997

0

Totalsumma

Kommentar: Verksamheten går hittills enl plan. Prognosen är att resultatet totalt ska följa budget.
Avvikelsen t o m juli beror till största del på periodiseringsavvikelser under året. Den positiva
avvikelsen på verksamhetsstöd beror till på föräldraledigheter, sjukdom och vakans samt periodisering
av budget på YH som ligger under verksamhetsstöd.
Budgeterade heltidstjänster 2017 är 69,15 varav 12,49 är budgeterade att projektfinansieras.

Sjukfrånvaro RUN (i procent av ordinarie arbetstid)
JULI 2017

JULI 2016

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Region utveckling totalt

5,4

6,9

0,9

4,1

5,2

0,7

Region Kronoberg totalt

5,4

6,1

3,1

5,2

5,7

3,6

Kommentar: Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som för Region Kronoberg totalt. Förvaltningen har
några långtidssjukrivna där rehabilitering och planerad återgång pågår.
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